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Joi, 28 octombrie 2021 
Muzeul Național de Istorie a Moldovei

https://meet.google.com/caf-kccb-ayq

Orele 1000 - 1030. Ședința de deschidere a conferinței ştiințifice. 
Alocuțiuni

Eugen SAVA, director general, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

Adriana CAZACU, Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării al 
Republicii Moldova

Igor ȘAROV, rector, Universitatea de Stat din Moldova 

Alexandra BARBĂNEAGRĂ, rector, Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”

Sergiu MATVEEV, decan, Universitatea de Stat din Moldova

Orele 1030 - 1100. Lansări de carte

Revista Tyragetia, vol. XV [XXX], 2021

Tudor Soroceanu, Eugen Sava, Die Metallgefässe zwischen Karpaten und 
Westaltai während der Bronze- und Früheisenzeit / Металлические 
сосуды между Карпатами и западным Алтаем в эпоху бронзы 
и раннего железного века. T. I, II, „Tyragetia International” II, 
Chişinău: Bons Offices, 2020 

Elena Ploșnița, Muzeu. Muzeificarea patrimoniului cultural imobil, 
Biblioteca „Tyragetia” XXXIV, Chişinău: Bons Offices, 2021

Orele 1100 - 1200. Ședința plenară

Sergiu MUSTEAȚĂ (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) – 
O încercare de recuperare a patrimoniului construit dispărut. Cazul 
Bisericii Sf. Arhangheli de lângă cetatea Soroca

Elena POSTICĂ (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Istoria unei 
Scrisori din „închisoarea popoarelor”

Orele 1200 - 1300. Pauză
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Secția ARHEOLOGIE (I)

Joi, 28 octombrie 2021

https://meet.google.com/iat-fgvd-gww

Orele 1300 - 1700. Comunicări

Moderatori – Eugen MISTREANU, Adela KOVÁCS

Serghei COVALENCO (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – 
Сaracteristica tehnică a armelor vânătorilor de reni din paleoliticul 
superior (în baza materialelor din staţiunea Cosăuţi) 

Алла ГЛАВЕНЧУК (Одесский археологический музей, Национальная 
академия наук Украины) – Технологии обработки различных 
материалов, применяемые на позднепалеолитическом поселении 
Анетовка 2

Оксана ГРИЦЮТА (Одесский археологический музей, Национальная 
академия наук Украины) – Формирование эталонной 
трасологической коллекции из материалов экспериментов на 
базе Анетовской позднепалеолитической экспедиции 

Игорь ПИСТРУИЛ (Одесский археологический музей, Национальная 
академия наук Украины) – Резцы с поперечным резцовым сколом 
на памятниках верхнего палеолита Степного Побужья

Oleksandr SILAIEV, Zoya ILCHYSHYN (Centre “Rescue Archaeological 
Service”, Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of 
Ukraine, Kiev) – Preventive excavations on Neolithic settlement 
Modrychi-I during the construction of a bypass road around Truskavets

Radian ANDREESCU, Katia MOLDOVEANU (Muzeul Naţional de 
Istorie a României, Bucureşti, România) – Aşezarea de tip tell de la 
Vităneşti, jud. Teleorman în contextul dinamicii locuirii neo-eneolitice 
de la Dunărea de Jos
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Eugen MISTREANU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – 
Reprezentări plastice antropomorfe gumelnițene din colecţiile 
Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei – analiză primară

Constantin HAITĂ (National History Museum of Romania, Bucharest, 
Romania) – The Chalcolithic tells from south-eastern Romania 
(Muntenia and Dobrogea). Their formation, distribution, and 
evolution

Cristian Eduard ȘTEFAN (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, 
Bucureşti, România) – Câteva gânduri despre semnificaţia topoarelor 
de tip Vidra

Adela KOVÁCS (Muzeul Judeţean Botoşani, România) – Determinări 
dactiloscopice pe un vas ceramic aparţinând culturii Cucuteni, faza A

Вячеслав БИКБАЕВ (Национальный музей истории Молдовы) – 
Расписная чаша с растительно-цветочным мотивом с поселения 
фазы Кукутень А3 Резина I (р-н Унгень, Молдова)

Дмитрий ЧЕРНОВОЛ (Институт археологии Национальной 
академии наук Украины, Киев) – Биноклевидные сосуды 
из поселения Ожево-остров: классификация, планиграфия, 
значение
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Secția ARHEOLOGIE (I)

Vineri, 29 octombrie 2021

https://meet.google.com/uka-vbzz-pkm

Orele 900 - 1200. Comunicări

Moderatori – Sergiu-Constantin ENEA, Regina A. UHL

Валентин ДЕРГАЧЕВ (Кишинэу) – Кондрица – новый клад медных 
изделий периода Кукутень А – Триполье Б1

Petya GEORGIEVA (Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Bulgaria) – 
New Data on the Culture from the First Half of the Fourth 
Millennium BC from the West Black Sea Coast from the Kozareva 
Mogila Site

Senica ȚURCANU (Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi – Muzeul 
de Istorie a Moldovei, România) – În căutarea simbolismului pierdut. 
Noi direcţii în interpretarea vaselor antropomorfe preistorice

Regina A. UHL (Eurasia-Department, German Archaeological 
Institute, Berlin, Germany) – Spiegel im Spiegel: Times of change – 
archaeological reflections on Marija Gimbutas‘ research 

Serghei HEGHEA (Agenţia Naţională Arheologică) – O statuetă 
antropomorfă cu trăsături realiste din aşezarea Brînzeni III-Țiganca

Marzena SZMYT (Adam Mickiewicz University & Archaeological Museum 
in Poznań, Poland) – Baltic-Pontic contact space, 3500-2500 BC

Ghenadie SÎRBU (Universitatea de Stat din Moldova), Livia SÎRBU 
(Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – O altă imagine a ariei de 
răspândire a grupului cultural Horodiştea-Gordineşti

Dumitru BOGHIAN (Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România), 
Sergiu-Constantin ENEA (Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu 
Frumos, România), Angela SIMALCSIK (Centrul de Cercetări 
Antropologice „Olga Necrasov” / Institutul de Cercetări Bioarheologice 
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şi Etnoculturale / Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”) – 
Datări radiocarbon asupra unor materiale scheletice umane din 
T1/2011 şi T2/2012 de la Costâna-Imaș (com. Todireşti, jud. Suceava, 
România)

Bianca PREDA-BĂLĂNICĂ, Martin TRAUTMANN, Volker HEYD 
(University of Helsinki, Finland), Stefan ALEXANDROV (National 
Archaeological Institute with Museum - Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria), Alin FRÎNCULEASA (Prahova County 
Museum of History and Archaeology, Romania), Ștefan VASILE 
(University of Bucharest, Romania), Todor VALCHEV (Yambol 
Historical Regional Museum, Bulgaria) – Archaeological excavations 
of the YMPACT Project in Southeastern Europe. Preliminary results 
and outlook

Orele 1200 - 1300. Pauză

Orele 1300 - 1530. Comunicări

Moderatori – Liviu MARTA, Guram CHKHATARASHVILI

Светлана ИВАНОВА (Институт археологии Национальной академии 
наук Украины, Одесса) – Северо-западное Причерноморье в 
контексте теории Фронтира (ранний бронзовый век)

Светлана ИВАНОВА (Институт археологии Национальной 
Академии Наук Украины, Одесса), Николай ТУПЧИЕНКО 
(Центральноукраинский национальный технический 
университет, Кропивницкий, Украина) – Инсигнии власти эпохи 
палеометалла

Nana KHAKHUTAISHVILI (Batumi Shota Rustaveli State University, 
Georgia), Revaz PAPUASHVILI (Georgian National Museum, Tbilisi, 
Georgia), Guram CHKHATARASHVILI (Batumi Archaeological 
Museum, Georgia) – Colchis – the ancient cradle of iron metallurgy

Mariana SÎRBU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Două 
depozite cu bronzuri intenţionat fragmentate descoperite pe teritoriul 
Republicii Moldova
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Dumitru-Ionuț STIGLEȚ, Victor-Iulian MAFTEI (Universitatea Ștefan 
cel Mare Suceava / Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, 
România) – Noi cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul Botoşani, 
România. Observaţii preliminare

Андрей ГОРОШНИКОВ (Институт археологии Российской 
академии наук, Москва, Россия), Зоя ГОРОШНИКОВА (ООО 
«Кубаньархеология», Краснодар, Россия) – Исследования 
комплекса археологических памятников эпохи поздней бронзы 
на юго-западе Таманского полуострова в урочище Холодная 
Долина (по материалам работ 2017-2019 и 2021 гг.)

Liviu MARTA (Satu Mare County Museum, Romania) – Social Strategies 
in the Metal Offerings from the Upper Tisza region during the Late 
Bronze Age
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Secția ARHEOLOGIE (II)

Joi, 28 octombrie 2021

https://meet.google.com/whp-yzwk-smi

Orele 1300 - 1700. Comunicări

Moderatori – Aurel ZANOCI, Sorin-Cristian AILINCĂI

Constantin PREOTEASA (Complexul Muzeal Naţional Neamţ, România), 
Doru BOGDAN, Bogdan BOBÎNĂ (S.C. Arvada S.R.L., România), 
Alexandru GAFINCU (Complexul Muzeal Naţional Neamţ, România), 
Cristina TRIF (Universitatea din Bradford, Marea Britanie) – O 
nouă aşezare hallstattiană aparţinând culturii Corlăteni-Chişinău 
descoperită la Săcăluşeşti (judeţul Neamţ, România)

Dmytro PEFTITS (National preserve „Kyiv-Pechersk Lavra”, Kiev, 
Ukraine) – Some ddevelopment trends of geometric style on the 
territory of Ukraine at the beginning of the Early Iron Age

Sorin-Cristian AILINCĂI, Adrian ADAMESCU, Tudor MANDACHE 
(Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea, 
România) – Șantierul arheologic Vânători-La Jolică. Noi cercetări 
(2017-2019) şi perspective

Aurel ZANOCI (Universitatea de Stat din Moldova) – O nouă fortificaţie din 
prima epocă a fierului descoperită la Saharna „Țiglău”, raionul Rezina 

Mihail BĂȚ (Universitatea de Stat din Moldova), Angela SIMALCSIK 
(Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia 
Română Filiala Iaşi, România), Vladimir CHITIC (Universitatea de 
Stat din Moldova) – Două gropi cu oseminte umane, descoperite în 
aşezarea culturii Cozia-Saharna de la Saharna „Țiglău”

Aurel ZANOCI (Moldova State University), Daniel SCHERF (Philipps 
University of Marburg, Germany), Mihail BĂȚ (Moldova State 
University), Maximilian MEWES (Friedrich Schiller University 
Jena, Germany) – Aerial surveys and archaeological research near 
Horodişte, Rezina District
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Andrei ASĂNDULESEI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
România), Octavian MUNTEANU (Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă)”, Felix-Adrian TENCARIU (Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi, România), Daniel CUCULESCU (Universitatea de 
Stat din Moldova) – Cercetări non-invazive în microzona fortificaţiilor 
de la Horodca

Victor DULGHER (Universitatea de Stat din Moldova) – Gropi de 
provizii/menajere din siturile getice din microzona Saharna, raionul 
Rezina

Denis TOPAL (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Scythian stelae 
of the Black Sea and the Caucasus. Representations of the sword and 
spatial-temporal dynamics

Александр МОГИЛОВ (Институт археологии Национальной 
академии наук Украины, Киев), Сергей ДИДЕНКО (Национальный 
музей истории Украины, Киев) – К вопросу о северных границах 
распространения памятников скифского круга в Украинской 
Лесостепи (курган у с. Ладыжичи в низовье р. Припять)

Aurel RUSTOIU (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca, 
România), Iosif Vasile FERENCZ (Institutul de Arheologie şi Istoria 
Artei Cluj-Napoca / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, 
România) – Tranziţia de la prima la cea de a doua vârstă a fierului în 
estul Bazinului Carpatic. Comunităţile locale şi impactul colonizării 
„celtice”

George-Dan HÂNCEANU (Complexul Muzeal Naţional Neamţ, 
România) – Elemente de prestigiu celtice în aşezarea getică de la 
Roşiori-Dulceşti (jud. Neamţ)

Natalia MATEEVICI (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Ștampile 
noi de amfore greceşti, descoperite la Argamum (săpăturile anilor 
1999-2000)
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Secția ARHEOLOGIE (II)

Vineri, 29 octombrie 2021

 https://meet.google.com/bfs-nzds-okr

Orele 900 - 1200. Comunicări

Moderatori – Vasile IARMULSCHI, Xenia POP

Денис МАСЮТА (Одесский археологический музей, Национальная 
академия наук Украины) – Амфоры типа MRA 4 в Причерноморье: 
киликийское вино на понтийских рынках

Michael MEYER (Universitatea Liberă Berlin, Germania), Octavian 
MUNTEANU (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”), Vasile 
IARMULSCHI (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei / Universitatea 
Liberă Berlin, Germania), Torben SCHATTE (Universitatea Liberă 
Berlin, Germania) – Consideraţii cu privire la fibulele de tip Zarubincy 
descoperite în mediul culturii Poieneşti-Lucaşeuca

Lavinia BRÂNDUȘAN (Muzeul Judeţean Satu Mare, România), Xenia 
POP (USAMV Cluj Napoca / Muzeul Judeţean Satu Mare, România) – 
Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic şi 
arheozoologic provenit din situl nr. 6 (jud. Satu Mare)

Dan MATEI (Muzeul de Istorie Turda, România) – Asupra reutilizării 
postromane a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia

Sergiu MATVEEV (Universitatea de Stat din Moldova), Vlad VORNIC 
(Agenţia Naţională Arheologică) – Fibule din epoca romană târzie de 
pe situl de la Lipoveni-La Nisipărie (r-nul Cimişlia)

Vlad D. GHIMPU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Daco-
romani şi romanici de la Dunăre în slujba imperiului (secolul al V-lea)

Olga MANIGDA (Institute of Archaeology, the National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv), Olha HRABOVSKA (Vinnytsya Regional 
Museum of Local History, Ukraine) – Medieval hill-forts of Ulychi 
people in Southern Bug region. Features of landscape use 
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Ion TENTIUC (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei), Octavian 
MUNTEANU (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) – 
Despre o buterolă din secolul al X-lea descoperită la Mârzoaia, r-nul 
Nisporeni, Republica Moldova

Вячеслав БАРАНОВ, Всеволод ИВАКИН (Институт археологии 
Национальной академии наук Украины, Киев), Артём ЛОБАН 
(Нежинский государственный Университет им. Гоголя, Нежин, 
Украинa) – Военное дело древнерусского населения Поросья в 
ХІ в. (по материалам могильника Остров)

Gabriel VASILE (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, 
România) – Analiza antropologică a unui lot scheletic medieval de la 
Târgovişte Calea Domnească 192 (jud. Dâmboviţa, România)

Orele 1200 - 1300. Pauză

Orele 1300 - 1600. Comunicări

Moderatori – Angela SIMALCSIK, Ana BOLDUREANU

Robert Daniel SIMALCSIK (Centrul de Cercetări Antropologice „Olga 
Necrasov”/ Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale), 
Angela SIMALCSIK (Centrul de Cercetări Antropologice „Olga 
Necrasov” / Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale / 
Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”) – Urmele de 
traumatisme osoase surprinse la populaţia deshumată din necropola 
medievală de la Roman-Arhiepiscopie (jud. Neamţ, România)

Angela SIMALCSIK (Centrul de Cercetări Antropologice „Olga 
Necrasov” / Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale / 
Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”), Ion URSU 
(Universitatea Pedagogică de State „Ion Creangă”), Ion CIOBANU 
(Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” / Institutul de Cercetări 
Bioarheologice şi Etnoculturale) – Starea de sănătate şi profilul 
ocupaţional în târgul Lăpuşnei medievale
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Sergiu MUSTEAȚĂ (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”), 
Ion TENTIUC (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei), Ion URSU 
(Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) – Cetatea Soroca – 
noi descoperiri arheologice

Sergiy TARANENKO (National Reserve „Kyiv-Pechersk Lavra”, Kiev, 
Ukraine) – Museum archaeology in the National Reserve „Kyiv-
Pechersk Lavra” 

Elena GHERMAN, Cosmin NIȚĂ (Muzeul de Istorie a Moldovei – 
Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi, România) – Cercetări 
arheologice la turnul-clopotniţă din cadrul ansamblului bisericesc 
„Sf. Spiridon”

Maria GEBA, Mariana GUGEANU („Moldova” National Complex Iaşi, 
Romania) – Research of the archaeological heritage discovered in 
the crypt of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni at Căpriana 
Monastery, using non-invasive methods

Mariana GUGEANU („Moldova” National Complex Iaşi, Romania) – 
Research, conservation and restoration of the liturgical archaeological 
textile item Epimanikion (Right) discovered in the crypt of 
Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni

Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Cristina CORDOȘ (Institutul de 
Arheologie, Academia Română-Filiala Iaşi, România) – Mărturii 
arheologice ale unor practici funerare la creştinii din Iaşii secolului al 
XVII-lea pe baza descoperirilor de la biserica Vovidenia

Vasile DIACONU (Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ/
Complexul Muzeal National Neamţ, România) – Consideraţii 
preliminare referitoare la vechiul cimitir al Mănăstirii Văratec (jud. 
Neamţ). Elemente de inventar funerar

Ana BOLDUREANU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Noi 
descoperiri monetare din Republica Moldova
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Secția ISTORIE 

Joi, 28 octombrie 2021

https://meet.google.com/ezn-vadb-pdq

Orele 1300 - 1700. Comunicări

Moderatori – Petruța BARDAN, Lilia ZABOLOTNAIA 

Petruța BARDAN (CĂTĂLINOIU) (Universitatea „Valahia” din Târgovişte, 
România) – Importanţa încheierii unor alianţe matrimoniale între 
reprezentanţi ai Rudenilor şi marea boierime munteană (jumătatea 
secolului al XVI-lea - începutul secolului al XVIII-lea)

Raimonda RAGAUSKIENĖ (The Lithuanian Institute of History, Vilnius, 
Lithuania) – ‘Little’ Urban Women: Barmaids, Seller women and 
Maids in Vilnius in the 16th Century

Лилия ЗАБОЛОТНАЯ (Национальный музей истории Молдовы) – 
Документы из российских архивов о личностных отношениях 
Антиоха Кантемира с семьей

Александр ПОНОМАРЁВ (Центральный государственный 
исторический архив Украины, Киев) – Сбор средств для греков, 
убежавших от турецкого преследования, в Россию

Alina FELEA (Institutul de Istorie, MEC) – Circumstanţele întocmirii 
testamentelor şi motivaţiile testatorilor din Țara Moldovei (sec. al 
XVII-lea - începutul sec. al XIX-lea)

Mariana ȘLAPAC (Institutul Patrimoniului Cultural, MEC) – Arhitecţii 
şi responsabilii de lucrări la cetatea de piatră a Chiliei

Elena ARCUȘ-JANTOVAN (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – 
Emisiuni monetare ruseşti din patrimoniul Muzeului Naţional de 
Istorie a Moldovei (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea)

Valentin TOMULEȚ (Universitatea de Stat din Moldova) – Prima 
menţiune documentară a satului Tabani, ţinutul Hotin

Andrei EMILCIUC (Institutul de Istorie, MEC) – Evoluţia comparativă a 
sistemului vamal în România şi Basarabia (1859-1914)
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Vineri, 29 octombrie 2021

https://meet.google.com/zny-ssne-imb

Orele 900 - 1200. Comunicări

Moderatori – Mihail MELNIC, Gherghina BODA

Mihail MELNIC (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) – 
Referinţe istoriografice privind breslele din Basarabia din epoca 
modernă

Felicia Aneta OARCEA (Complexul Muzeal Arad, România) – Elite 
feminine arădene la cumpăna veacurilor XIX-XX

Viorel BOLDUMA (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) – 
Emigrarea populaţiei din judeţul Soroca în Extremul Orient la sfârşitul 
secolului XIX - începutul secolului XX

Dinu BALAN (Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România) – 
Diplomaţie şi imagologie. România şi românii în scrieri spaniole de la 
începutul secolului XX

Вячеслав СТЕПАНОВ (Институт славяноведения РАН, Москва, 
Россия) – Образ молдаванина в творчестве русских писателей 
XIX - начала XX вв.

Александр СТЫКАЛИН (Институт славяноведения РАН, Москва, 
Россия) – Ситуация на Румынском фронте в конце 1917 - начале 
1918 гг. глазами свидетеля событий (на основе мемуаров 
А.Д. Щербачева, хранящихся в ГАРФ)

Radu Florian BRUJA (Ștefan cel Mare University of Suceava, Romania) – 
The difficulties of a diplomatic mission. The Slovak Legation in 
Bucharest (1939-1944)

Gherghina BODA, Dumitru-Cătălin ROGOJANU (Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane, Deva, România) – Acţiuni ale Legiunii de Jandarmi 
Hunedoara legate de internarea supuşilor străini în Lagărul de la 
Tg. Jiu
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Marinela TRANDAFIR (Muzeul Judeţean Buzău, România) – Partidul 
Comunist Român şi glorificarea Uniunii Sovietice prin zilele de 
sărbătoare, 1948-1989

Orele 1200 - 1300. Pauză

Orele 1300 - 1700. Comunicări

Moderatori – Marius TĂRÎȚĂ, William PRIGGE

Nicolae FUȘTEI (Institutul de Istorie, MEC) – Folosirea pârghiilor 
economice în lupta cu religia

Marius TĂRÎȚĂ (National Museum of History of Moldova) – The purge 
of the members of the CC of CPM in 1958-1963

Lilia CRUDU (Institutul de Istorie, MEC) – Politica de cadre a aparatului 
de partid în RSSM, 1950-1960

William PRIGGE (South Dakota State University, USA) – Understanding 
Party Turnover in Latvia and Moldova, 1959-1961: A Comparative 
Study

Ion CACIULA (Universitatea de Stat din Moldova) – Includerea operei 
clasicilor literaturii române în manualele de literatură moldovenească 
pentru clasa a VII-a din RSSM (ediţiile 1963, 1966, 1967, 1968)

Larisa DODKHUDOEVA (Tajikistan National Academy of Sciences, A. 
Donish Institute of History, Archaeology, Ethnology) – The problem 
of succession in Tajik culture (archive documents)

Ludmila D. COJOCARU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – 
Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: locuri şi spaţii 
comemorative în Republica Moldova

Silviu TABAC (Cabinetul de heraldică, Aparatul Preşedintelui Republicii 
Moldova) – Însemne teritoriale înregistrate în armorialul General al 
Republicii Moldova în anul 2021

Angela LISNIC (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) – 
Problema identităţii în raport cu memoria şi conştiinţa istorică
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Secția MUZEOLOGIE

Joi, 28 octombrie 2021

https://meet.google.com/qwv-dbns-uqs

Orele 1300 - 1700. Comunicări

Moderatori – Elena PLOȘNIȚA, Mihail DOHOT

Manole BRIHUNEȚ (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală) – 
Tipologia iconostaselor în stil clasic din locaşele Bisericii Ortodoxe din 
Moldova

Adelaida CHIROȘCA (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – 
Fragmente de iconostase din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a 
Moldovei

Lucia MARINESCU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Străvechea 
mea argintărie, cu atâta artă cizelată...

Ana GRIȚCO (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Viaţa edilitară a 
Chişinăului prin prisma activităţii inginerului Hristofor Nicolaidi (sf. 
sec. XIX - înc. sec. XX). Contribuţii muzeografice

Vera SERJANT (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Nicolae 
Dimo – o personalitate notorie a ştiinţei pedologice în patrimoniul 
Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

Vera STĂVILĂ (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Un destin de 
glorie – Lidia Lipcovski, soprană din Basarabia (în colecţiile Muzeului 
Naţional de Istorie a Moldovei)

Aurelia CORNEȚCHI (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Aparate 
de redare a sunetului. Patefonul în colecţia Muzeului Naţional de 
Istorie a Moldovei

Mihail DOHOT (Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România) – 
Fotografia de epocă basarabeană: de la argument secund în cercetare 
la subiect de studiu prioritar
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Elnur Latif HASANOV (Institute of Local-lore of Ganja branch of 
Azerbaijan National Academy of Sciences, Ganja city, Azerbaijan) – 
Local Ganja carpets as the samples of contemporary museum studies

Elena PLOȘNIȚA (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Istoria 
contemporană în expoziţia muzeului modern. Un punct de vedere

Anatolie POVESTCA (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Arme de 
vânătoare din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

Vineri, 29 octombrie 2021

https://meet.google.com/snq-zbnk-ywd

Orele 1700 - 1730. Ședința de totalizare a conferinței ştiințifice
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REZUMATELE COMUNICĂRILOR

ARHEOLOGIE

Caracteristica tehnică a armelor vânătorilor de reni din 
paleoliticul superior (în baza materialelor din stațiunea Cosăuți)

Serghei COVALENCO

În timpul cercetărilor arheologice din cadrul staţiunii paleolitice 
Cosăuţi (Republica Moldova), au fost descoperite numeroase exemplare 
de arme. Pentru realizarea acestora au fost utilizate, în special, coarne de 
ren şi, mai rar, oase de animale sau colţi de mamut. Analiza pieselor a 
permis identificarea mai multor categorii, specifice unor tipuri de vânat 
diferite. Astfel, pentru vânatul la distanţă mică, au fost folosite vârfuri, 
lucrate prin despicare din oase tubulare de cal, precum vârfuri diedre cu 
canale, probabil, prevăzute pentru scurgerea sângelui, confecţionate din 
coarne de ren nordic. În calitate de arme de aruncat erau utilizate lăncile, 
săgeţile, harpoanele din os şi corn, mai rar din colţi de mamut. Pe de altă 
parte, vârfurile de săgeată din os vin să confirme şi practicarea vânatului 
la distanţe mari, respectiv, prin aruncarea săgeţii şi rănirea animalului 
de la distanţă. Astfel, fiecare tip de armă are propriile sale caracteristici 
tehnice, stabilite în funcţie de un şir de parametri, precum: materia pri-
mă, modul şi stilul de confecţionare, proporţiile, greutatea, echilibrul ş.a. 

Технологии обработки различных материалов, 
применяемые на позднепалеолитическом поселении 

Анетовка 2

Алла ГЛАВЕНЧУК

Для обработки различных материалов (камня, кости, рога) на 
позднепалеолитическом поселении Анетовка 2, функционировав-
шем 1819 тыс. лет тому назад, применялись технологии производ-
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ства, характерные для граветта и эпиграветта. Обитатели Анетовки 2 
использовали довольно широкий и разнообразный набор техниче-
ских приёмов, который они применяли в зависимости от необходи-
мости, удобства, наличия времени на производственную операцию в 
той или иной ситуации.

Первичное расщепление каменного (в основном кремневого) сы-
рья иллюстрируют призматические и подпризматические, кониче-
ские и подконические нуклеусы. Единичные экземпляры нуклеусов 
относятся к круговому скалыванию. Одиночные технологические 
решения, использованные на памятнике, связаны с качеством сы-
рья, неожиданными дефектами в желваках местного кремня, труд-
ностями с расщеплением галечного сырья мелких размеров. Сколы 
с нуклеусов в дальнейшем использовались как со вторичной обра-
боткой, так и без неё. 

Для вторичной обработки камня на Анетовке 2 применялась крутая 
и полукрутая ретушь для изготовления орудий на микропластинах, 
пластинах, отщепах, иногда – осколках и нуклеусах. Широко приме-
нялась абразивная ретушь. Наносилась такая ретушь как параллельно 
линии изделия, так и перпендикулярно краю орудия. В редких случа-
ях использовалась отжимная ретушь без посредника. Кроме ретуши-
рования, широко применялся приём снятия резцового скола.

Для изготовления и обработки каменных изделий использова-
лись отбойники, ретушёры, абразивы, отжимники из твёрдых и мяг-
ких пород камней, роговые отбойники. 

Помимо обработки камня, на Анетовке 2 интенсивно обрабаты-
вали кость и рог, используя их в качестве сырья для изготовления 
орудий труда, оружия, различных поделок. Кость и рог расщепляли, 
рубили, пилили, резали, шлифовали, заглаживали шероховатости. 

Для Анетовки 2 характерны различные способы проделывания 
отверстий, применяемые при изготовлении поделок. Для получения 
отверстий в каменных и костяных изделиях использовали разные 
приёмы: крестообразная намётка будущих отверстий, сверление, про-
биваниепротыкание, пиление, резание, шлифовка, заглаживание. 
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Весь набор упомянутых выше технологических приёмов приме-
няли, в зависимости от необходимости в каждом конкретном случае, 
также для изготовления украшений и предметов мобильного искус-
ства. Кроме них, на кости и камне применяли приём гравировки. 

На памятнике зафиксировано широкое использование красок и 
связанные с этим растирание и обжиг охристых пород. Кроме это-
го, отмечен обжиг глины. Большой набор технологических приёмов 
для обработки различных материалов (твёрдый и мягкий камень, 
кость, рог), в зависимости от задачи и обрабатываемого материала, 
позволял первобытному коллективу, обитавшему здесь в период 
максимума последнего оледенения, решать практически любые тех-
нологические задачи.

Формирование эталонной трасологической коллекции 
из материалов экспериментов на базе Анетовской 

позднепалеолитической экспедиции

Оксана ГРИЦЮТА

Экспериментально-трасологический метод уже давно широко 
используется в исследовательский археологической практике. 
Благодаря ему мы имеем возможность выявить и проанализировать 
следы, оставшиеся в результате изготовления и использования 
орудий труда древних культур. Целью данного метода является 
установление функции орудия. Важной частью трасологического 
исследования является проведение эксперимента, который 
позволяет нам получить больше информации о назначении 
орудий труда наших предков. Изготовление реплик древних 
орудий труда и выполнение различных операций по обработке 
разных материалов (кость, шкура, дерево и т.д.) позволяют нам 
получить эталонные орудия для сравнения с археологическим 
материалом. Анализ полученных данных позволяет нам получить 
ценную информацию о кинематике движения конкретного 
орудия, проследить динамику износа рабочей поверхности орудия 
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и в целом изучить закономерности изнашивания каменных или 
костяных орудий. На протяжении нескольких лет (2014-2021 гг.) на 
базе Анетовской позднепалеолитической экспедиции проводятся 
экспериментально-трасологические исследования. В результате 
была получена эталонная коллекция орудий из кости и кремня. 
Удалось получить следы от обработки кости, рога, шкуры, дерева, 
сухих злаковых растений, зеленой травы. Кроме того, были получены 
четкие следы от основных производственных операций: строгание, 
пиление, скобление. Полученные данные используются при анализе 
археологических материалов стоянок Анетовка 1 и Анетовка 2.

Резцы с поперечным резцовым сколом на памятниках 
верхнего палеолита Степного Побужья

Игорь ПИСТРУИЛ 

На памятниках верхнего палеолита среди категории резцов вы-
деляются изделия с поперечным резцовым сколом. При этом, не-
обходимо отметить, критерии для выделения данной группы изде-
лий иногда существенно отличаются. Это приводит к существенным 
затруднениям при типологическом сравнении археологических 
коллекций. Подобная группа изделий выделена и на памятниках 
верхнего палеолита степного Побужья Анетовка І и Анетовка ІІ. 
Памятники датируются максимумом последнего оледенения (~ 19-
18 тыс. лет назад) и первыми исследователями объединены были в 
рамках анетовской археологической культуры.

Критерием выделения данных изделий среди коллекций резцов 
служило наличие резцового скола, нанесенного с боковой грани пла-
стины. Таким образом, резцовый скол расположен поперек либо под 
небольшим углом к оси скалывания пластины. Причем поперечные 
резцы по технике изготовления делятся на два типа:

– у первых (отнесены к группе угловых резцов) ударной пло-
щадкой для нанесения резцового скола служил удобный 
«естественный» участок боковой грани пластины;
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– у вторых (отнесены к группе ретушных резцов) ударной пло-
щадкой для нанесения резцового скола служила подработан-
ная ретушью боковая грань пластины.

Выделенные типы поперечных резцов присутствуют на обоих 
памятниках. Но их количество различно. Так, на поселении Ане-
товка ІІ, кремневый комплекс которого относится к эпиграветтской 
индустрии, преобладают угловые резцы на пластинах с поперечным 
резцовым сколом. Ретушные резцы с поперечным резцовым ско-
лом представлены незначительным количеством. На стоянке Ане-
товка І, кремневый комплекс которой относится к эпиориньякской 
индустрии, наоборот, среди резцов с поперечным резцовым сколом 
преобладают ретушные.

Данные статистические отличия предварительно можно объяс-
нить разной индустриальной принадлежностью данных памятников.

Preventive excavations on Neolithic settlement Modrychi-I 
during the construction of a bypass road around Truskavets

Oleksandr SILAIEV, Zoya ILCHYSHYN

In 2020, an expedition of “Rescue Archaeological Service” (Lviv) has 
conducted excavations and surveillance during the construction of a by-
pass road around Truskavets city (Lviv region). The excavation site was 
placed on the south-eastern outskirts of Modrychi village. Here, the trac-
es of Neolithic settlement have been discovered as a result of preliminary 
archaeological surveys.

Excavations revealed an area of 1732.5 sq. m. with most significant 
discoveries made in the western part of the ancient settlement. 

Pieces of hand-build pottery together with stoneware tools were found 
in cultural layer and inside unearthed objects. Clay vessels turned out 
harshly dented in the caustic soil because there is a huge spoil pile from 
abandoned potash mine situates just 60 m away from excavation site. That 
may as well explain the absence of bone items and other organic remains. 
Substantial collection of flint and obsidian artifacts included nuclei, re-
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touched blades and flakes. Distinctive stone flat axe, or adze, was found 
as well resembling the form of “shoemaking last”. All these items distin-
guished this settlement as a Neolithic site of Linear Pottery culture (LBK).

Excavations have exposed 137 archeological objects. Three of them are 
the remains of large amorphous dugout structures. However, majority ap-
peared to be small and medium-sized pits. Most of them compose struc-
tural elements of two large buildings, once erected on the support poles. 

One of the buildings has been uncovered in its entire extent ranging 
26.5 m in length and 8 m in width. It has oblong shape with the longer 
side faced north to south. The western and eastern walls are evidently 
outlined by rows of round pole pits. The inner space was divided cross-
wise by stronger supports, placed three in a rows. 

Similar edifice was discovered some 15 m to the east of the first one in 
parallel position. It has width of 7.5 m and the visible length comprises 
24 m, though the southern part of the building appears less systematic in 
structural elements. Besides, lingering parts of its walls is delineated by 
two shallow ditches.

“Long houses” are considered model element of LBK settlements in 
the most parts of its expansion area. They may vary in size and number of 
components, but retain such characteristic features as rectangular shape 
symmetrical rows of pole pits. In Germany, Slovakia or Poland there are 
settlements with dozens of such structures.

The situation is somewhat different on the territory of Ukraine. Since 
early 20th century a significant number of LBK sites were excavated. But 
so far no “long houses” have been fully revealed on any of them. Some 
researchers even considered large amorphous pits to be the remains of 
residential buildings. Crucial doubts are prompted by the methodologi-
cal issues. LBK settlements on the territory of Ukraine have usually been 
explored by small excavation trenches or over the sequence of several sea-
sons, making it difficult to perceive the whole picture.

Success of recent investigations could be caused by the instantaneous 
disclosure of a large settlement area. Confirmed remains of two “long 
houses” as an outcome of excavations encourage the view from a new 
perspective.
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Aşezarea de tip tell de la Vităneşti, jud. Teleorman, 
în contextul dinamicii locuirii neo-eneolitice 

de la Dunărea de Jos

Radian ANDREESCU, Katia MOLDOVEANU

Prezentarea se concentrează asupra cercetărilor arheologice de pe Va-
lea Teleormanului, unde au fost semnalate numeroase situri preistorice. 
O atenţie deosebită a fost acordată aşezărilor neo-eneolitice de tip tell. Un 
proiect special a vizat repertorierea aşezărilor neo-eneolitice semnalate 
pe teritoriul judeţului Teleorman, fiind identificate circa 60 de tell-uri, 
la care se adaugă şi alte aşezări de tip plan. Siturile au fost descoperite şi 
inventariate în urma unor laborioase cercetări de teren, care au inclus şi 
fotografii aeriene.

Analiza aşezărilor a urmărit, între altele, identificarea unor modele 
de amplasare a tell-urilor în mediul natural. Cele mai multe tell-uri sunt 
plasate în lunca inundabilă a marilor râuri, în apropierea terasei. Altele 
au fost amenajate pe martori de eroziune, pe terase sau prelungiri ale 
acestora în lunca inundabilă. 

Un alt aspect al analizei a urmărit modele de ocupare a spaţiului într-
o zonă din jurul unui tell. Astfel, în jurul tell-ului de la Vităneşti au fost 
descoperite şi alte situri aparţinând culturii Gumelniţa, primul, Vităneşti 
II, aflat chiar lângă aşezare. 

În cadrul acestor cercetări, o atenţie deosebită a fost acordată aşezării 
de tip tell de la Vităneşti – „Măgurice”. Cercetările au debutat în 1993 şi 
au continuat în campanii anuale până în prezent. A fost investigat ulti-
mul nivel de locuire corespunzător fazei Gumelniţa B1, ce cuprindea nouă 
construcţii incendiate sau parţial incendiate. În ultimii ani, cercetarea s-a 
axat pe investigarea următorului nivel de locuire. Au fost identificate mai 
multe construcţii şi diferite tipuri de amenajări interioare, precum şi in-
teresante tehnici de realizare a acestora. Materialul arheologic descoperit 
în aşezare este foarte bogat, enumerând aici doar câteva piese de excepţie, 
printre care şi un pandantiv din aur, o figurină din lut de tip „Gânditor”, 
cu ochi din scoică, sau o figurină din os cu o bandă din cupru.
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Reprezentări plastice antropomorfe gumelnițene din 
colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei: 

analiză primară

Eugen MISTREANU

Analiza noastră se axează pe piesele din lut, descoperite în spaţiul 
pruto-nistrean şi aflate în fondurile MNIM. Demersul nostru vrea să în-
trunească două direcţii ce ţin de plastica antropomorfă gumelniţeană, 
păstrată în fondurile MNIM: prima este de ordin statistic, o coroborare a 
informaţiilor scrise (rapoarte, articole, monografii) cu existenţa fizică pro-
priu-zisă, la zi, a numărului de piese individuale, iar cealaltă se referă la 
tehnologie, structură, tipologia morfologică şi stilistica statuetelor, cu în-
cercări timide de a integra acest lot de plastică antropomorfă din lut într-
un complex cultural mai larg, prin identificarea analogiilor, similitudini-
lor, asemănărilor cu exemplare de figurine din mediile culturale vecine. 

Sursele bibliografice arată că statuete / figurine antropomorfe sunt 
descoperite în toate siturile investigate prin săpătură arheologică şi, une-
ori, chiar din cercetări de suprafaţă (Chioselia Mare I, Vulcăneşti II). Într-
o primă încercare de analiză a subiectului, L.V. Subbotin aminteşte de 
52 de exemplare, provenite din 7 situri cercetate în Ucraina şi Moldova 
sovietică. Ulterior, V.S. Bejlekči identifică 58 de exemplare de figurine an-
tropomorfe, descoperite în siturile de pe teritoriul RSSM, din acestea, 54 
fiind reprezentări feminine, iar 4 – masculine. Astăzi, putem adăuga încă 
un exemplar întregibil de statuetă de tip „oranta” din aşezarea Cealîc, cât 
şi alte 5 din cercetările de suprafaţă de la Chioselia Mare I, Vulcăneşti 
II, Taraclia I. Chiar dacă s-ar părea că fondurile MNIM conţin peste 65 
de exemplare, realitatea este alta. Din păcate, multe piese individuale, 
amintite în literatură şi rapoarte de săpătură, nu se găsesc în fondurile 
muzeului, acestora pierzându-li-se urma. Un exemplu în acest sens este 
unica statuetă întreagă, descoperită într-o groapă din locuinţa nr. 5 de la 
Vulcăneşti II [notăm că avem speranţe că piesa s-ar putea afla la Muzeul 
de Arheologie din Odessa (Ucraina) sau în fondurile Institutului de Ar-
heologie din Moscova (Rusia)]. Astăzi MNIM deţine parţial următoarele 
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colecţii arheologice: Bolgrad 1962, 1963; Cucoara I 1972; Lopăţica I 1965, 
1966; 1968; Ozerne 1963-1965; Taraclia I 1982-1985; Vulcăneşti II 1962, 
1963; 1969, 1970, plastica antropomorfă din lut a acestora fiind subiectul 
comunicări noastre. 

Analiza lotului de piese după mai multe criterii – sexul, poziţia, tehni-
ca de realizare (pasta, degresantul, modelarea, ornamentarea, arderea) – 
ne permite să afirmăm că acestea sunt strâns înrudite cu culturile neo-
eneolitice din spaţiul balcano-dunărean, având analogii în mediul Boian, 
Aldeni II, Gumelniţa A, Kodžadermen, Karanovo VI, dar se poate observa 
o similitudine spirituală la modul general şi cu mediul pre-cucutenian - 
tripolian timpuriu. Desigur, semnificaţiile, rolurile, funcţiile statuetelor 
sunt un subiect nemărginit de discuţii. Chiar şi aşa, este evident că toate 
aceste modele antropomorfe din lut reprezintă o sursă primară pentru a 
înţelege viaţa spirituală, precum şi tendinţele artistice ale comunităţilor 
de agricultori gumelniţeni. Rolul acestei categorii de piese creşte odată cu 
stabilirea exactă a contextului arheologic în care au fost descoperite, de 
unde observăm că un cult al fertilităţii, al bunăstării, o idee a frumosului 
se face prezent printre purtătorii acestei culturi.

The Chalcolithic tells from south-eastern Romania (Muntenia 
and Dobrogea). Their formation, distribution, and evolution

Constantin HAITĂ

The Chalcolithic tell type settlements from south-eastern Romania, 
specific to Kodjadermen - Gumelniţa - Karanovo VI cultural complex, 
are characterized by a well-defined surface (marked often by delimitation 
structures), circular or elongated shape (up to 200 m diameter), succes-
sion of multiple layers of housing (up to 12 meters of anthropic deposits 
at Hârşova tell) and structured area of occupation (built spaces, passage 
areas, waste zones). 

Tell settlements are located in the river valleys – on erosion remnants, 
alluvial bars or small islands, at the border of the valleys – on edges or 
prominences of terraces, and the banks of lakes. 
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This study integrates data on their geographic position and morpho-
logical background, the general stratigraphy of these monumental settle-
ments and the micro-stratigraphy and micromorphology of the studied 
cases. 

The sedimentologic researches accomplished in the floodplain area of 
Balta Ialomiţei showed important changes in the alluvial activity of Dan-
ube, during and after the Chalcolithic period (ca. 4700 - 3900 cal BC), 
that could have determined the evolution and the abandonment of these 
types of sites. 

The micromorphologic analysis, performed on the same principles as 
the micro-stratigraphic study, allowed the interpretation of the identified 
sedimentary facies, in terms of mode of formation and anthropic activities. 

Our examined situations seem to reflect a variety of specific cases, 
correlating either with the geomorphological background, their vertical 
development (the presence of abandonment levels marked or not through 
accumulations of natural origin), the presence of delimiting structures 
and the internal organization. 

The tell sites located in the Romanian Plain and Dobrogea, bring im-
portant information about the human habitation in Prehistory, in the 
area between the Sub-Carpathian, the Danube and the Black Sea.

Câteva gânduri despre semnificația topoarelor de tip Vidra

Cristian Eduard ȘTEFAN

În ultima treime a mileniului V BC, o piesă destul de interesantă înce-
pe să fie produsă în atelierele meşteşugarilor eneolitici, şi anume toporul 
de tip Vidra. Acesta apare la nord şi la sud de Dunăre în diverse contex-
te – domestice, de cult sau funerare –, având forme asemănătoare, lun-
gimi şi greutăţi diferite şi fiind considerate cea mai sofisticată creaţie din 
acea epocă în domeniul metalurgiei. În această prezentare încercăm să 
desluşim eventualele lor funcţii, în contextul intensificării activităţii me-
talurgice de la finalul eneoliticului: arme, însemne ale puterii şi statutului, 
forme de tezaurizare a metalului? Oare, odată cu creşterea populaţiei şi 
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intensificarea competiţiei pentru resurse, au loc şi confruntări fizice între 
grupurile sociale eneolitice? Este această piesă potrivită pentru funcţia 
de armă?

Determinări dactiloscopice pe un vas ceramic aparținând 
culturii Cucuteni, faza A

Adela KOVÁCS

Chiar dacă criminalistica şi arheologia sunt ştiinţe separate, acestea 
au în comun metodologia de căutare şi descoperire a urmelor materiale, 
ca urmare a unor activităţi umane, desfăşurate în trecut. O amprentă ar-
heologică pe un singur obiect poate dezvălui patru aspecte: furnizează un 
semn al identităţii unui individ; indică momentul când individul a fost 
viu; indică zona geografică în care individul a trăit; indică ce acţiune a 
îndeplinit individul, adică a scris un text, a sigilat un obiect, a avut o mun-
că specifică etc. Colectarea, stocarea şi folosirea comparativă a datelor, 
preferabil din întreaga arie culturală cucuteniană, ar putea dezvălui mai 
multe detalii asupra omului din spatele artefactului. În ceea ce priveşte 
amprentele digitale, coroborate cu alte surse istorice, acestea pot furniza 
informaţii cu privire la rolul, gradul, ocupaţia, autoritatea indivizilor în 
cadrul societăţii sau pot oferi informaţii despre durata activităţilor indi-
vidului. 

Potenţialul de informaţii pe care îl urmărim în acest studiu, precum 
şi în cele viitoare ale noastre, se leagă de posibilitatea de demonstrare a 
unor centre de meşteşugari. În ceea ce priveşte producţia ceramică din 
cadrul culturii Cucuteni, a fost presupusă existenţa unor meşteri, datorită 
calităţii excepţionale a vaselor, precum şi unor tipare repetitive de formă 
şi decor. Mai precis, aceleaşi forme, dimensiuni şi decoruri se întâlnesc în 
aceeaşi fază culturală. O calitate identică de prelucrare şi ardere a lutului 
se observă în cadrul mai multor aşezări, alături de existenţa unor cuptoa-
re speciale pentru ceramică, ceea ce a condus la concluzia că trebuie să 
fi fost o specializare a unor persoane, care erau iniţiate în arta olăritului.
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Расписная чаша с растительно-цветочным 
мотивом с поселения фазы Кукутень А3 Резина I 

(Унгенский р-н, Молдова)

Вячеслав БИКБАЕВ

Предположения о возможном широком использовании трав и 
цветов в религиозно-обрядовой деятельности кукутень-трипольцев, 
о том, что некоторые из цветов могли быть почитаемыми, будучи во-
площениями тех или иных божеств, их атрибутами или символами, 
могли приноситься им в качестве дароприношений, служить укра-
шением религиозных празднеств, танцев и церемониальных ше-
ствий и т.п., вряд ли встретит серьёзные возражения у специалистов 
археологов или этнографов. Однако никаких прямых или косвенных 
материализованных указаний на это до настоящего времени извест-
но не было. Частично это, возможно, объясняется ограниченным и 
слишком общим характером палинологических исследований при 
отсутствии таковых для большинства раскапываемых памятников 
этой культуры. В орнаменте кукутень-трипольской керамики явные 
изображения растений (деревья, веточки, «прорастающие зёрна» и 
т.п.) появляются достаточно поздно – в конце среднего и в поздний 
период культуры. 

В 1995 г., при раскопках автором многослойного археологиче-
ского памятника Резина I, в одной из ям поселения фазы Кукутень 
А 3b была найдена уникальная расписная чаша с полихромной ро-
списью, украшенная мотивами, которые можно интерпретировать 
как возможные стилизованные изображения цветка или букета. 
Подобные изображение выявляется в расписной керамике культу-
ры Кукутень-Триполье впервые, открывая новую интересную стра-
ницу в изучении художественного творчества и духовного мира её 
носителей.
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Биноклевидные сосуды из поселения Ожево-остров: 
классификация, планиграфия, значение

Дмитрий ЧЕРНОВОЛ 

На трипольском поселении этапа ВI Ожево-остров были обна-
ружены 554 фрагмента биноклевидных сосудов. Из них 219 фраг-
ментов происходило от верхней их части (венчик, перемычка), 145 
фрагментов цилиндра, 190 фрагментов нижней части. Кроме того, 
обнаружен 41 развал этих сосудов.

Предложена детальная типология орнамента для этих сосудов, от-
дельно для каждой его части. Верхняя часть сосуда по орнаментации 
разделена на две группы. Для первой группы предложено 9 типов и 
32 варианта орнамента, для второй группы – 5 типов, 26 вариантов. 
Для орнаментации нижней части сосуда предложено 8 типов, 26 ва-
риантов. Для орнаментации цилиндра биноклевидного сосуда пред-
ложено 6 типов, 10 вариантов орнаментов. Детализация орнамента 
делалась преднамеренно, чтобы минимизировать вероятность того, 
что отдельные фрагменты могут происходить от одного сосуда.

На площадках и возле них находки этой категории располагались 
следующим образом: площадка № 1 – 58 фрагментов, 9 развалов; 
площадка № 3 – 293 фрагмента, 28 развалов; № 4 – 19 фрагментов, 
развалы отсутствуют; № 5 – 35 фрагментов, 1 развал; № 6 – 29 фраг-
ментов, 2 развала; яма между площадками № 5 и № 6 – 48 фраг-
ментов, южный сектор раскопа – 29 фрагментов; 1 развал принесен 
местным жителем, еще 31 фрагмент этих сосудов – это одиночные 
находки на поселении.

Было установлено, что сосуды на площадках располагались в цен-
тральной ее части, в месте вероятного перехода из входной части дома 
в жилую, а также вдоль длинной стороны постройки, за ее пределами, 
справа от входа. Вдоль площадки № 1 одиночные фрагменты и фраг-
менты от развалов находились на расстоянии 20 м друг от друга.

Также было установлено, что фрагменты одного развала могли 
находиться на разных площадках. По одному фрагменту от четырех 
биноклевидных сосудов из площадки № 3 были обнаружены на всех 
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раскопанных площадках, кроме площадки № 7, где развалов бино-
клевидных сосудов не обнаружено. Кроме того, фрагменты этих со-
судов от двух развалов из площадки № 1 были обнаружены на пло-
щадках № 3 и № 5.

В результате проведенных исследований можно предположить, 
что мы имеем дело с ритуальным боем посуды, связанным с обря-
дом покидания поселения. Возможно, сосуд перед покиданием по-
селения преднамеренно разбивался и разносился по одному или по 
несколько фрагментов по всем жилым постройкам на поселении. В 
данном случае мы видим, что в основном фрагменты поступали от 
развалов из площадки № 3. Ранее было сделано предположение, что 
площадка № 3 является не жилой постройкой, а мужским домом, 
где мы имеем 28 развалов. В таком случае одиночные фрагменты 
этих сосудов, обнаруженные на площадке № 3, могут происходить 
от биноклевидных сосудов из других жилых построек на поселении. 
Если это предположение верно, то 293 одиночных фрагмента, обна-
руженных на площадке № 3, происходят от сосудов, принесенных из 
разных построек этого поселения. В таком случае мы можем предпо-
ложить, что на поселении Ожево-остров находилось около 300 жи-
лых построек. Соответственно, по одному фрагменту от разных сосу-
дов было принесено из площадки № 3 в другие жилища. Однако мы 
видим, что обмен происходил и между отдельными площадками, 
между площадкой № 1 и площадкой № 5. Возможно, в этом случае 
мы имеем некие родственные связи между жителями этих домов.

Кондрица – новый клад медных изделий периода 
Кукутень А – Триполье Б1

Валентин ДЕРГАЧЕВ

В 2021 г. близ с. Кондрица найден новый клад медных изделий. 
Клад находился в сосуде и содержал 556 предмета: один топор-молот, 
одну одностороннюю спиралевидную подвеску с ушком, 4 спирале-
видных многовитковых браслета, один жгутовой и один ленточный 
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браслет, 88 пластин от составных браслетов, 431 низка цилиндриче-
ских бусин/пронизей. Помимо медных, клад содержит колечко и по-
луторавитковый браслет из золота и 8 кремневых наконечника стрел 
треугольной формы с прямым основанием. По многочисленным ана-
логиям (Кэрбуна, Ариушд, Хэбэшешть, Великая Косница, Брад и др.) 
клад атрибутируется культуре Кукутень А – Триполье Б1.

New Data on the Culture from the First Half of 
the Fourth Millennium BC from the West Black Sea Coast 

from the Kozareva Mogila Site

Petya GEORGIEVA

The site Kozareva Mogila is located in the vicinity of the town of Ka-
bleshkovo, Pomorie municipality, 4.5 km from the modern Black Sea 
coast, south of Stara Planina. This is a settlement mound and a necro-
polis from V-III millennium BC. The report will present materials from 
the end of the Kodžadermen-Gumelniţa-Karanovo VI culture. These are 
two consecutive horizons of the settlement mound, which refer to the end 
of phase III and phase IV of this culture. In both, apart from the pottery 
typical for the Kodžadermen-Gumelniţa-Karanovo VI culture, type C pot-
tery was also found (ceramics with crushed mussel shells in the dough). 
In addition to type C pottery, there are other finds that indicate the pre-
sence of a population originating from the steppes of the North Black Sea 
coast. This paper presents these finds and the context of their discovery.

În căutarea simbolismului pierdut. Noi direcții în 
interpretarea vaselor antropomorfe preistorice

Senica ȚURCANU

Pentru toate perioadele istorice şi în toate culturile, metafora vasului 
văzut ca un corespondent al corpului uman este recunoscută şi documen-
tată prin numeroase referinţe etnologice şi antropologice. Raportându-ne 
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la această afirmaţie axiomatică, despre vasele antropomorfe putem spune 
că au un caracter dual cu o valoare specială. Pe de o parte, ele sunt recipi-
ente, pe de altă parte, au formă umană sau parţial umană. 

Prezente din neolitic până în epoca bronzului şi din Orient până în 
centrul Europei, relativ rare în toate arealurile culturale, vasele antropo-
morfe sunt considerate o categorie importantă de obiecte sacre. Dincolo 
de funcţia lor utilitară, potenţialul simbolic înglobat de forma lor particu-
lară avea multiple valenţe.

Există mai multe clasificări, unele extrem de elaborate, care sistemati-
zează aceste piese. Unele dintre simbolurile încifrate în formele şi decorul 
lor par să indice un sistem de comunicare codată complexă, supraregio-
nală, folosit, cel mai probabil, în context cultural şi social.

În această direcţie, în cadrul comunicării, ne vom orienta atenţia asu-
pra unei particularităţi de reprezentare a vaselor antropomorfe, puţin re-
marcată sau – mai corect spus – niciodată analizată sau discutată speci-
al. Această particularitate este conectată, în opinia noastră, cu existenţa, 
încă din mileniile V-IV BC, în universul imaginar al comunităţilor neoliti-
ce şi aparţinând Epocii cuprului din Europa centrală şi de sud-est, a unei 
divinităţi cu faţă dublă, cu mare probabilitate cu atribute similare zeului 
Janus din mitologia clasică. 

Potenţialul hermeneutic înglobat de aceste artefacte speciale va fi 
evidenţiat prin analiza atât a unor recipiente intrate demult în literatura 
de specialitate, cât şi a unor piese inedite.

Spiegel im Spiegel: Times of change – archaeological 
reflections on Marija Gimbutas‘ research

Regina A. UHL

In several of her works, Marija Gimbutas presented migration and in-
vasion as a major stimulus for a massive transformation of the societies 
of “Old Europe”. With the so called “kurgan hypothesis” she constructed 
the replacement of a gynocentric, peaceful prehistory by a patriarchal, 
indo-european culture, her research had a strong influence on research 
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and scientific debates in Indo-European Studies, archaeology, gender 
studies and further disciplines. In a certain way, her interpretations may 
reflect a “Zeitgeist”, but especially after the radiocarbon revolution and a 
chronological reorientation, it is reasonable that the »kurgan theory« is 
nowadays neglected and seems worn-out. 

But Marija Gimbutas showed a good intuition by naming a shift of sym-
bols and underlining key elements of what could be approached as well 
through the lense of technological and social innovations. She named, for 
instance “aus Hartmetall gefertigte[n] Dolche[n]” (Gimbutas 1994, 133) 
as new weapon of the “invaders”. The dagger resembles a major techno-
logical advance, that is preconditioned by the material: the dagger is the 
first weapon of its kind, that was produced from arsenic copper. Only with 
this alloy, it is possible to cast thin and stable metal objects. Apart from 
communication networks, craftsmanship and profound knowledge of raw 
materials, the technologies around novel production techniques but also 
the use of a dagger and certain fighting techniques indicate forms of co-
operative action which also have a knock-on effect on social structures. 
In my paper, I would like to focus on the mutual effects of technological 
and social change and the process of institutionalization by focusing on 
key innovations that were established in the end of the 5th and 4th mil BC.

O statuetă antropomorfă cu trăsături realiste din aşezarea 
Brînzeni III-Țiganca

Serghei HEGHEA

Printre puţinele reprezentări plastice antropomorfe cu trăsături rea-
liste, atestate în spaţiul Prut – Nistru, se numără şi cea de la Brînzeni 
III-Țiganca. Ea a fost descoperită în anul 1971, în urma cercetărilor arhe-
ologice conduse de către Vsevolod Marchevici. Piesa, modelată din pastă 
fină, arsă oxidant, are capul uşor asimetric. Pe cap, printr-o proeminenţă 
perforată, este redată coafura (?) sau o tichie (?). Mâinile, rupte în vechi-
me, după toate probabilităţile, erau îndoite. Sânii sunt marcaţi prin două 
proeminenţe mici. Partea superioară a corpului este delimitată de cea in-
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ferioară printr-o linie incizată. Zona pubiană este marcată cu trei incizii. 
Picioarele unite între ele au fost rupte în vechime. 

Analiza acestor categorii de piese, cunoscute în întreg arealul de răs-
pândire a culturii Cucuteni-Tripolie, ne va permite pe viitor expunerea 
unor consideraţii referitoare la cronologia, modalităţile de modelare şi 
individualizare a părţilor corpului, parametrii metrici etc.

Baltic-Pontic contact space, 3500-2500 BC

Marzena SZMYT

The presentation is devoted to some questions from the prehistory 
of areas situated between two seas: the Baltic in the north-west and the 
Black in the south-east. The territory in question is located between two 
big rivers – the Vistula and Dnieper. Despite many essential differences, 
in the 4th and 3rd millennium BC these areas were covered by a network 
of multi-directional circulation of peoples, cultural patterns and innova-
tions. This network gradually commanded an increasingly greater area 
populated by communities of agrarian or early pastoral way of life. The 
communities associated with such units as the Funnel Beaker culture, 
Tripolye culture, Globular Amphora culture, Yamnaya culture and Cord-
ed Ware culture played a special role in its creation 

Their relationships will be presented as case studies.

O altă imagine a ariei de răspândire a grupului cultural 
Horodiştea-Gordineşti

Ghenadie SÎRBU, Livia SÎRBU

Regiunea est-carpatică, la sfârşitul mileniului 4 BC, trece printr-o 
serie de procese cultural-istorice, condiţionate de diferiţi factori. În re-
zultatul restructurărilor culturale care au avut loc, pe harta preistorică a 
acestei regiuni apar mai multe grupe locale, în mare parte asemănătoare 
între ele în ceea ce priveşte cultura lor materială.
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După o reanaliză a tuturor surselor şi o contrapunere a datelor, am 
ajuns la concluzia că siturile de tip Horodiştea-Erbiceni, Kasperovsk (sau 
Tsviklovtsi), Gordineşti şi Holyshev sunt parte a unui grup cultural unic, 
pe care l-am denumit grupul cultural Horodiștea-Gordinești.

Scopul acestui demers ştiinţific este prezentarea unei noi situaţii le-
gate de aria de răspândire a acestui grup cultural. La momentul de faţă, 
sunt documentate 232 de aşezări. După cartarea punctelor şi creionarea 
noii hărţi, plus analiza spaţială cu ajutorul unor algoritmi GIS, am ajuns 
la unele constatări pe care le considerăm importante. Astfel, prin dispu-
nerea siturilor, se delimitează o zonă centrală, periferia, dar, mai mult ca 
atât, fiind evidenţiată şi o altă periferie, mai extinsă. În rezultatul vizuali-
zării structurilor prin prisma algoritmilor de modelare Qgis, am ajuns la 
descifrarea conţinutului care ne interesează, luând în considerare atât an-
samblul de elemente ale culturii materiale, cât şi particularităţile teritori-
ale ce evidenţiază dinamica şi direcţia de extindere a acestor comunităţi.

Datări radiocarbon asupra unor materiale scheletice 
umane  din T1/2011 şi T2/2012 de la Costâna-Imaș 

(com. Todireşti, jud. Suceava, România)

Dumitru BOGHIAN, Sergiu-Constantin ENEA, Angela SIMALCSIK

Încadrarea cultural-cronologică cât mai corectă a înmormântărilor 
din cadrul monumentelor funerare tumulare este una deosebit de impor-
tantă, esenţială chiar, atât pentru cunoaşterea evoluţiei acestor complexe 
arheologice în sine, cât şi pentru integrarea în ansamblul proceselor etno-
culturale. Descoperirile efectuate în cele două movile cercetate din necro-
pola tumulară de la Costâna-Imaș sunt cunoscute în literatura de specia-
litate. Cu toate acestea, lipsa inventarului funerar din unele înmormântări 
a generat un anumit grad de imprecizie asupra încadrării crono-culturale 
a unor morminte de inhumaţie. Din aceste motive, a fost luată iniţiativa 
realizării unor datări C14 ale unor probe osteologice animaliere şi umane, 
provenite din complexele funerare din cei doi tumuli investigaţi.
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Dintre cele cinci probe trimise la CEZA – Curt-Engelhorn-Center 
Archaeometry gGmbH, Mannheim, Germany (Dr. Susanne Lindauer) – 
două s-au dovedit corespunzătoare determinărilor radiocarbon, având 
colagen suficient: Costana 3 (MAMS 51422, Tumulul 1, Mormântul 2 
(inhumaţie), reprezentată de un fragment consistent dintr-o diafiză de 
femur uman) şi Costana 5 (MAMS 51423, Tumulul 2, Mormântul 1 
(inhumaţie), jumătatea dreaptă a mandibulei, cu P1, P2, M1, M2 şi M3 în 
alveole). 

Datele obţinute: 4409 ± 22 BP şi 4400 ± 25 BP permit încadrarea 
respectivelor complexe funerare în cultura Yamnaya, faza clasică B (sec 
XXXI BC), şi au determinat reevaluarea realităţilor arheologice, arătând 
că cele două movile au fost ridicate în Bronzul timpuriu, tumulul T1 fiind 
refolosit în Bronzul mijlociu (cultura Komariv). În acelaşi timp, putem 
observa că inhumaţia din T2/2012 (M1) aparţine cu certitudine unui in-
divid Yamnaya şi nu reprezintă o posibilă înmormântare Mnogovalikova-
ya de tradiţie Yamnaya, prilej cu care facem şi cuvenitele rectificări. De 
asemenea, se verifică, încă o dată, pătrunderea comunităţilor Yamnaya la 
vest de Siret, în Podişul Sucevei.

Archaeological excavations of the YMPACT Project in 
Southeastern Europe. Preliminary results and outlook

Bianca PREDA-BĂLĂNICĂ, Stefan ALEXANDROV,  
Alin FRÎNCULEASA, Martin TRAUTMANN,  

Todor VALCHEV, Ștefan VASILE, Volker HEYD

Starting from 2019 The Yamnaya Impact on Prehistoric Europe (YM-
PACT) ERC Advanced Project based at the University of Helsinki has 
been investigating the impact of steppe societies on the western end of 
the Great Eurasian Steppe during the first half of the 3rd millennium BC. 
As part of the project, archaeological excavations have been conduct-
ed so far in two Early Bronze Age burial mounds, in 2019 in Boldeşti-
Grădiştea, Prahova County, Romania, and 2021 in Mogila, Yambol Prov-
ince, in Bulgaria. The new research has provided valuable insights into 
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the funerary practices of the Yamnaya groups in their westernmost dis-
tribution area. It has especially enriched our knowledge regarding the 
arrangement of the grave pit, the new “house of the dead”. Due to good 
preservation conditions, excavations revealed elaborate funerary struc-
tures and an array of organic materials used in their construction. The 
grave goods placed together with the deceased open up new perspectives 
regarding the social organisation and beliefs of the communities that 
buried them. This presentation aims to share with the scientific com-
munity the preliminary results of the project excavations and to explore 
future research directions.

Северо-Западное Причерноморье в контексте теории 
фронтира (ранний бронзовый век)

Светлана ИВАНОВА

В зарубежной археологии достаточно большое внимание уде-
ляется теоретическому потенциалу археологического материала 
в контексте теории фронтира. Обширная историография вопроса 
свидетельствует о возможности реконструкции межкультурных от-
ношений во фронтирной зоне по данным археологии. Специфика 
источниковедческой базы истории и археологии определяет воз-
можности (и различия) исследования фронтира этими науками.

В концепции основоположника фронтирной теории американ-
ского социолога Ф.Дж. Тёрнера фронтир выглядит как переходная 
зона, динамично движущаяся граница, где происходит столкнове-
ние между «варварством» и «цивилизацией». Сейчас большинство 
американских и западноевропейских исследователей данной тема-
тики трактуют фронтир как особую зону взаимоотношений между 
разными культурами. В разные хронологические периоды и на раз-
ных территориях на передний план выступают различные векторы 
отношений между обществами и разные модели культурного диа-
лога: торговые, военные, идеологические, религиозные, брачные 
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и т.д. Поэтому считать территорию фронтира «всегда конфликтной 
зоной» будет несколько прямолинейно.

Фронтирная ситуация начала привлекать и археологов, хотя в до-
вольно узком аспекте, касающемся социальных изменений (в кон-
тексте антропологической археологии). В восточноевропейской ар-
хеологии эта тема почти не разработана.

Казалось бы, в археологии уже имеется термин для определения 
территории взаимодействия различных археологических культур, 
сформулированный и описанный В.А. Дергачевым – контактная 
зона. Разница между нею и фронтиром существенна: контактная 
зона обладает достаточно статичными границами, в отличие от 
фронтира, характерной особенностью которого является именно ди-
намичность границ и тенденция к их продвижению, расширению, 
перемещению. Понимание фронтира как процесса позволяет пере-
йти от его пространственной локализации также и к иным аспектам, 
что дает возможность применения концепции фронтира для интер-
претации археологических данных.

История Северо-Западного Причерноморья в эпоху палеометал-
ла была достаточно динамичной. Появление нового населения (в 
разное время и с разных территорий) и межкультурные взаимодей-
ствия не только приводили к формированию новых культур или раз-
витию уже существующих, но и были своеобразным катализатором 
экономического развития и изменения материальной культуры в 
определенные периоды. Необходимо отметить особую роль региона 
в исторических процессах Юго-Восточной и Центральной Европы. 

Рассмотрение археологического материала в рамках теории 
фронтира позволяет определить тот культурный контекст, в кото-
рый было включено – в той или иной степени – население Северо-
Западного Причерноморья, проследить динамику культурных кон-
тактов. 

Концепция фронтира может быть использована как инноваци-
онный инструмент для исследования мобильных пограничных об-
ществ.
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Инсигнии власти эпохи палеометалла

Светлана ИВАНОВА, Николай ТУПЧИЕНКО

В различных социумах существуют особые артефакты, символи-
зирующие власть, в том или ином ее аспекте. Есть и определенные 
типы инсигний власти, распространённые достаточно широко и 
носящие в некоторой степени «надкультурный» характер. Это – ка-
менные скипетры, каменные и металлические навершия (возмож-
но, как часть скипетра), каменные шлифованные топоры и булавы, 
деревянные жезлы, посохи и жезлы-посохи.

Чаще всего эти категории находок включены в погребальный 
контекст, имеются и находки на поселениях. Каменные проушные 
топоры и посохи изображены на антропоморфных стелах, известных 
в энеолите и бронзовом веке на различных территориях Европы.

В Северном Причерноморье распространение антропоморфных 
стел чаще всего связывают с племенами ямной культурно-истори-
ческой области. Семантика их не вполне ясная, но с большой долей 
вероятности можно считать, что в них воплощено мужское начало – 
божественное или человеческое, особенно в тех случаях, когда на 
них имеются изображения мужских атрибутов – оружия, инсигний 
власти. На таких стелах самыми выразительными из изображенных 
артефактов являются топор и посох-герлыга. Расположение топора 
и посоха вполне сопоставимо и даже взаимозаменяемо, локализу-
ясь, преимущественно, между кистями рук или за поясом. 

Если топор и булаву достаточно уверенно соотносят с военной 
сферой, видя в этих клейнодах отражение атрибута бога – Громо-
вержца, то в отношении жезла, посоха или жезла-посоха имеются 
разные интерпретации. Одной из них является гипотеза о трактовке 
посоха-герлыги, изображенного на стелах, как атрибуте правителя 
(Даниленко 1974). По другой версии, с древнейших времен посох 
выступал в роли универсального посредника между миром людей 
и потусторонним миром (Нам 1999). Его происхождение связывают 
с пастушескими палками. В то же время предполагается, что симво-
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лика посоха связана не с властными функциями вождя, а с его вос-
производительными, религиозными полномочиями. Жезл-посох 
тогда проявляет себя как религиозная инсигния, используется как 
сакральный атрибут в ритуалах и функционально связан с плодо-
родием (Смирнов 2004). Заметим, что изображения посохов были 
достаточно широко распространены в Евразии в различные хроно-
логические эпохи, от энеолита до римского времени. К тому же в со-
временной религиозной практике посох в виде герлыги выступает 
атрибутом высших иерархов католической и православной церквей, 
что вводит его символику не только в поликультурный, но и вневре-
менной круг значений.

В погребениях некоторых культур сохранились остатки жезлов, 
посохов и жезлов-посохов. Чаще всего они выполнены из дерева, по-
рой с применением в оформлении металла (меди или бронзы). Они 
имеют разную конфигурацию и размеры, тем не менее их можно 
рассмотреть и проанализировать в контексте одного, достаточно уз-
кого хронологического периода – финала раннего бронзового века. 
Чаще всего они найдены в погребениях катакомбной культуры, но 
известны на позднем этапе ямной культуры и в северокавказской 
культуре.

Сложные жезлы-посохи, как правило, уникальны и известны на 
разных территориях. В отличие от них простые жезлы представляют 
собой достаточно компактную (в территориальном плане) группу, 
концентрируясь в основном в погребениях катакомбной культуры 
верховий Ингула и Ингульца. Эта территория всё ещё остаётся слабо 
изученной и плохо представленной в научной литературе, поэтому в 
данном докладе мы остановимся на анализе и семантике инсигний 
власти эпохи палеометалла, выявленных в подкурганных погребе-
ниях указанного региона Украины.

Вероятно, репликой посоха являются также изогнутые «посо-
ховидные» булавки, известные в различных культурах медного и 
бронзового века и изготовленные из различных материалов (ме-
талл, кость).
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Colchis – the ancient cradle of iron metallurgy

Nana KHAKHUTAISHVILI, Revaz PAPUASHVILI,  
Guram CHKHATARASHVILI

The research of the issues of ancient iron metallurgy of Colchis is one 
of the most important issues in the study of ancient history. Today it is 
recognized that the Georgian tribes have the greatest contribution to the 
world of iron metallurgy. Naturally, the interest in this issue is due to the 
great importance that iron has played in the life of ancient societies and 
in the advancement of mankind. 

It is noteworthy that still the ancient eastern and the ancient Greek 
authors, who considered Chalybes and Tubals/Tabals living in North 
Anatolia (South Black Sea coast) to be the ancient producers of iron, were 
interested in the issues of ancient iron production. According to Geor-
gian scholars, the Chalybes ethnically belonged to the Chan branch of the 
western Georgian tribes and inhabited the south-eastern Black Sea coast. 

Researches conducted in Georgia in recent decades have shown that 
Kartvelian tribes have made a significant contribution to the formation 
of Caucasian cultures and, to some extent, have played a leading role in 
the emergence and development of this or that field. Taking into account 
the materials obtained by Georgian specialists and the available written 
sources, the contours of scientific evidence are outlined today that the 
tribes living in the foothill zone of eastern and southeastern Black Sea 
region, on the territory of historic Colchis, have already owned iron mak-
ing technology since the boundary of 2nd -1st millennia BC and were also 
very successful in this field. 

The study of the problems of Colchian ferrous metallurgy begins in 
the 60-ies of the last century by the Batumi Niko Berdzenishvili Scientif-
ic-Research Institute (Grdzelishvili I., Khakhutaishvili D.). The working 
principle of the workshops fixed in the territory of Colchis, chronology, 
construction of smelting furnaces, raw material base of iron production, 
etc., were established. Recently, the Georgian-British International Ar-
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chaeological Expedition has continued to work in this direction on the 
territory of historic Colchis and with the use of modern methods once 
more clarified the issue of dating the first stage of ancient iron production 
in Colchis and related problems.

* This work was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia 
(SRNSFG) [FR-19-14563].

Două depozite cu bronzuri intenționat fragmentate, 
descoperite pe teritoriul Republicii Moldova

Mariana SÎRBU 

În ultimii ani, în mâinile colecţionarilor au ajuns două depozite, ca-
racterizate prin depunerea fragmentară a bronzurilor componente. Unul 
din ele, achiziţionat în 2018 de colecţionarul M. Ciobanu, a fost donat, în 
anul 2020, Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Acesta a fost desco-
perit într-un masiv forestier din localitatea Răzeni, raionul Ialoveni. În 
componenţa depozitului intră 45 de fragmente, 7 din care formează trei 
unelte întregi (seceri). Depozitul aparţine tipului cu asocieri de două cate-
gorii funcţionale – unelte şi arme (37 de fragmente de la seceri cu cârlig la 
mâner (variantele Ghermăneşti şi Ruginoasa), de tip Heleşteni şi Dičevo; 
2 fragmente de pumnal; 2 fragmente de celt; 3 fragmente de lingou şi un 
fragment nedeterminat). 

Al doilea depozit a fost achiziţionat de colecţionarul V. Parnov şi oferit 
cercetătorilor de la Muzeul Naţional de Istorie pentru prelucrare şi publi-
care. Din păcate, nu se cunoaşte contextul descoperiri acestuia, însă, după 
informaţiile oferite, provine cu certitudine din zona centrală a Republicii 
Moldova. Acesta conţine 35 de bronzuri şi, ca şi primul, reprezintă o aso-
ciere de două categorii de piese – unelte şi podoabe (27 de fragmente de 
la seceri cu cârlig la mâner (de tip Ghermăneşti), de tip Dičevo şi Pécs; 4 
fragmente de cuţit; un fragment de brăţară şi trei piese nedeterminate). 
Trei dintre fragmentele de seceri formează un exemplar întreg. 

Ambele depozite reprezintă o practică aparte de depunere – prin frag-
mentarea intenţionată a pieselor. Analiza efectuată de către Olimpia Bratu 
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pentru depozitele descoperite între Dunărea Mijlocie şi Nistru în sec. XIII-
VII a. Chr. a determinat că acest tip de complexe, cu piese întregi sau ma-
joritar întregi, constituie 80% din numărul celor atribuite perioadei Br D, 
numeric acestea micşorându-se în Ha A la 53%, când, preponderent, este 
practicată depunerea fragmentară, cu ascensiune în Ha B1-2 la 70% şi Ha 
B3-C la 84% . Deşi ambele complexe conţin prioritar piese caracteristice 
perioadei Br D, acestea au fost depuse, cel mai probabil, în perioada Ha A. 

Acţiunea intenţionată de fragmentare a obiectelor este argumentată 
prin urmele de deformare, păstrate pe suprafaţa unor piese, cât şi prin 
ruperea unui obiect întreg în două-trei bucăţi. Depozitele cu piese exclu-
siv fragmentare reprezintă descoperiri rare şi, posibil, indică schimbări 
ale obiceiului de depunere, ce avea la bază motivele pe care le putem doar 
presupune, bazându-ne pe realitatea acelor timpuri.

Noi cercetări arheologice de suprafață în județul Botoşani, 
România. Observații preliminare

Dumitru-Ionuț STIGLEȚ, Victor-Iulian MAFTEI

Investigaţiile arheologice de suprafaţă din judeţul Botoşani, efectuate 
în ultimii ani, au adus la lumină mai multe situri arheologice din diferite 
perioade istorice. Conştienţi de faptul că partea de nord-est a României 
abundă încă în multe descoperiri inedite, am decis în această primăvară 
să întreprindem noi cercetări şi investigaţii de teren. 

Cercetarea noastră s-a bazat, într-o primă fază, pe utilizarea corespun-
zătoare a surselor cartografice, bibliografice şi a imaginilor satelitare.

După această etapă preliminară, atenţia noastră s-a îndreptat spre 
studierea unor grupe de cenuşare: 

1. Satul Avrămeni, comuna Avrămeni, judeţul Botoşani- Lângă iaz.
Coordonate geografice: 48°01’26.93”N; 26° 54’18.54”E (Google 

Earth).
2. Satul Avrămeni, comuna Avrămeni, judeţul Botoşani- La sud de 

Avrămeni.
Coordonate geografice: 47°58’18.78”N; 26°58’31.14”E (Google Earth).
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3. Satul Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni, judeţul Botoşani- În 
țarină. 

Coordonate geografice: 48°03’50.51”N; 26°59’14.27”E (Google Earth).
4. Satul Borolea, comuna Hăneşti, judeţul Botoşani- Pe deal.
Coordonate geografice: 47°56’54.83”N; 26°59’35.36”E (Google Earth).
5. Satul Borolea, comuna Hăneşti, judeţul Botoşani- Valea Avrămeni.
Coordonate geografice: 47°57’17.88”N; „E (Google Earth).
6. Satul Borolea, comuna Hăneşti, judeţul Botoşani – Hârtop.
Coordonate geografice: 47°57’16.84”N; 27° 0’7.12”E (Google Earth).
Din materialul arheologic prelevat de pe suprafaţa cenuşarelor au re-

zultat fragmente osteologice, piese litice şi fragmente ceramice de diferite 
forme şi dimensiuni.

 Siturile arheologice identificate vor intra în circuitul ştiinţific, com-
pletând astfel tabloul descoperirilor arheologice din judeţul Botoşani.

Исследования комплекса археологических памятников 
эпохи поздней бронзы на юго-западе Таманского 

полуострова в урочище Холодная Долина  
(по материалам работ 2017-2019 и 2021 гг.)

Андрей ГОРОШНИКОВ, Зоя ГОРОШНИКОВА

В докладе представлены результаты масштабных археологиче-
ских раскопок, проведенных в 2017-2019 гг. отрядом ООО «Куба-
ньархеология» в Темрюкском районе Краснодарского края, в юго-
западной части Таманского полуострова на участке поселения эпохи 
поздней бронзы «Панагия 1», а также на курганах, расположенных 
на его территории и в непосредственной близости от нее. За все годы 
была исследована площадь около семи гектаров. 

По результатам разведок 2021 года границы территории памят-
ника были уточнены и скорректированы в сторону увеличения.

По итогам работ получена масштабная коллекция находок, пред-
ставленная керамическими, костяными, каменными и бронзовыми 
изделиями. Обнаружено большое количество остеологического ма-
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териала, представленного в большинстве своем останками крупного 
рогатого скота и лошадей.

В пределах раскопанного участка памятника были расчищены 
различные объекты, представленные хозяйственными ямами и 
котлованами для добычи глины, остатками построек и аморфными 
каменными набросками, также скоплениями отдельных целых со-
судов, очагами, сложенными из камня, колодцами и комплексами, 
которые можно интерпретировать как ритуальные. 

На исследованной площади была зафиксирована серия погребе-
ний. Могильные ямы, которые удалось проследить, в большинстве 
своем имели овальную форму. Инвентарь представлен в основном 
округлобокими горшками в сочетании с придонной частью крупно-
го лепного сосуда. 

Полученные материалы ярко характеризуют материальную куль-
туру населения Таманского полуострова в эпоху поздней бронзы и 
дополняют общую картину, полученную по итогам масштабных ар-
хеологических работ, проведенных в последнее десятилетие на этой 
территории.

Social Strategies in the Metal Offerings from the Upper Tisza 
region during the Late Bronze Age

Liviu MARTA

The presentation follows an analysis from a socio-historical point of 
view of the metal treasures (bronze and gold) dating from the 14th to the 
9th centuries BC (the 4th horizon) that were found in the Carpathian Basin 
with a special regard to Northwestern Transylvania and the Northeastern 
Hungarian Plain. Based on a recent analysis of such a hoard (Pir, north-
western Romania), it was found that it can provide, along with other dis-
coveries from the Carpathian region, important data regarding certain 
mechanisms and social relations in the Late Bronze Age.

Firstly, we should establish correlations with fortified settlements 
from the region between the Tisza River and the Eastern Carpathians and 
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with the social strategies that built the fortification systems and therefore 
an ‚urban’ plan was developed, orderly and systematic. The settlements 
with fortification systems that were submitted to geomagnetic investiga-
tions revealed that the fortifications had huge sections that required an 
impressive amount of human force. The fortifications from Andrid and 
Căuaş under study in the Romanian-German project are situated on an 
ancient commercial road where the resources from Transylvania trav-
eled towards the Pannonian Plain. The elites from Western Romania and 
Eastern Hungary seem to be very rich as they held control over the trade 
routes that enhanced the circulation of raw materials coming from the 
Carpathians (salt, copper, gold) and because they lived in an extremely 
rich area in food resources.

O nouă aşezare hallstattiană aparținând  
culturii Corlăteni-Chişinău, descoperită la Săcăluşeşti  

(județul Neamț, România)

Constantin PREOTEASA, Doru BOGDAN,  
Bogdan BOBÎNĂ, Alexandru GAFINCU, Cristina TRIF

Noul sit arheologic Săcăluşeşti-Dealul Buga a fost descoperit în urma 
cercetărilor de suprafaţă, efectuate cu prilejul implementării proiectu-
lui de investiţie Conductă de transport gaze naturale Târgu-Neamț – 
Bălțătești (inclusiv alimentare cu energie electrică a stației de protecție 
catodică), derulat de S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Ulterior, pe suprafaţa afectată de proiect a fost întreprinsă o cerce-
tare arheologică preventivă, în vederea descărcării terenului de sarcină 
arheologică. Investigaţia s-a realizat integral prin intermediul Secţiunii I 
(S. I), amplasată în partea de sud a satului Săcăluşeşti (comuna Agapia, 
judeţul Neamţ), pe Dealul Buga, în Depresiunea Neamţ (Ozana-Topoliţa) 
a Subcarpaţilor Moldovei.

Cu acest prilej, au fost descoperite 18 complexe arheologice, dintre 
care o locuinţă de suprafaţă şi 17 gropi, precum şi un inventar reprezentat 
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din fragmente de chirpici arşi, ceramică şi resturi faunistice. Vestigiile 
descoperite aparţin primei epoci a fierului (Hallstatt), respectiv culturii 
Corlăteni-Chişinău.

Some development trends of geometric style on the territory 
of Ukraine at the beginning of the Early Iron Age

Dmytro PEFTITS

At the beginning of the Early Iron Age, a geometric style, similar in 
a set of motifs and stylistic features, has spread in Eastern Europe. Its 
rapid development was nonlinear. The motifs of the Chornolis geomet-
ric ornaments has a lot of features characteristic of the Late Bronze Age. 
Traditional patterns are becoming more diverse primarily due to the 
expansion of the set of techniques. Multi-row compositions expand the 
ornamental band and significantly increase the decorated part of the ves-
sel surface. However, a number of features of the Chornolis ornaments 
determine their more typical appearance for the Early Iron Age. This is 
the frequent use of “closed” patterns or the complication of the geomet-
ric figures themselves. However, the most innovative is the emergence of 
asymmetric compositions, the special appearance of which is determined 
by the use of complex types of symmetry. Having lost some regularity, the 
patterns become more varied and individual.

Owing to such transformations in Zhabotyn time, a new system of 
geometric ornamentation appeared. It permeates into the steppe zone, 
this process marks the spread of “chess” motifs, which are on the dishes 
from the steppe burials and from the Crimea. It was during the Zhabotyn 
period that the horizon of geometric ceramics became most widespread 
in Eastern Europe. In the Northern Black Sea region its existence ends 
earlier than in the forest-steppe region. 

The development of forest-steppe culture during the final Bronze Age 
and the beginning of the Early Iron Age can be considered within the first 
model of Hallstatization, where the formation of the complex is the result 



50

of the interaction of local and foreign components. Intensity of Hallstat-
tization increases starting from the Chornolis horizon, the innovations 
permeated deeper into the local environment, transforming it radically. 
An example of this can be the changes in the sphere of the sacred, cer-
tain manifestations of which occur already in the Chornolis time. Thus, 
Bilohrudivka miniature vessels are almost completely replaced by pixids. 
Such a replacement may involve the spread of new beliefs and rituals. The 
peak moment of Hallstattization is the appearance of such a phenomenon 
as Zhabotyn. It is characterized by the change in the nature of the pro-
cess itself, in particular, the migration of cult practices. For the Zhabotyn 
period, such manifestations are the spread of wide ladles with complex 
radial ornaments, rare types of vessels and altars of the Zhabotyn type. 

Thus, the “ornamental explosion” is the peak of the process of Hall-
stattization and in particular the development of geometric ornamenta-
tion in forest-steppe culture. Powerful infiltration of the Carpathian and 
Danube traditions provoked the emergence of a common geometric style. 
The formation of this style can be considered as the expansion of sacred 
space, as well as the emergence of a common context of ideological and 
religious practices.

Șantierul arheologic Vânători-La Jolică.  
Noi cercetări (2017-2019) şi perspective

Sorin-Cristian AILINCĂI, Adrian ADAMESCU, Tudor MANDACHE

Cunoscut încă din anii `70, situl arheologic de la Vânători-La Jolică, 
jud. Galaţi, a fost invocat de multe ori pentru argumentarea unor modele 
de evoluţie ale primei epoci a fierului la Dunărea de Jos. Relativ recent, 
publicam în revista SCIVA (65, 1-2, 2014) un articol dedicat valorificării 
materialelor arheologice (în cea mai mare parte, inedite) provenite din 
acest sit. Pe baza datelor de care dispuneam, ne exprimam îndoiala asu-
pra atribuirii acestei locuiri unui orizont cu ceramică incizată, anterior 
culturii Babadag; mai ales că de la suprafaţa solului, precum şi din săpă-
turile efectuate de Marilena Florescu şi Mircea Nicu proveneau şi o serie 
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de fragmente ceramice decorate prin imprimare, în manieră Babadag. 
Noile cercetări (2017-2019), susţinute şi de o serie de datări 14C, indică 
totuşi existenţa unei stratigrafii pe orizontală, mult mai complexe decât 
apreciam iniţial.

O nouă fortificație din prima epocă a fierului,  
descoperită la Saharna „Țiglău”, raionul Rezina

Aurel ZANOCI

La vest de satul Saharna, raionul Rezina, pe terasa înaltă a Nistrului, 
numită de localnici „Țiglău”, sau „Dealul Țiglăului”, în urma investigaţiilor 
arheologice, au fost atestate două aşezări deschise (Saharna „Țiglău”şi 
Saharna I) şi o necropolă, atribuite culturii din prima epocă a fierului, 
Cozia-Saharna. În anul 2020, în urma coroborării datelor oferite de orto-
fotoplanul (Google Earth Pro) regiunii şi de cercetările de teren, la margi-
nea de sud-est a aşezării Saharna „Țiglău” a fost identificată o „citadelă” 
de formă quasi-circulară, cu diametrul de cca 40 m. Ea este amplasată pe 
un promontoriu împădurit, cu altitudinea relativă de cca 80 m, format de 
malul înalt al Nistrului şi un defileu lateral. Pe teren conturul fortificaţiei 
este marcat de un val de proporţii reduse, a cărui lăţime la bază este de cca 
2 m, iar înălţimea de cca 0,2-0,3 m. În anul 2021, cu scopul de a verifica 
natura acestei denivelări de teren, pe latura de est a presupusei fortificaţii 
a fost trasată o secţiune arheologică cu dimensiunile de 6×2 m. În urma 
investigaţiilor arheologice, la adâncimea de cca 0,3 m de la nivelul actual 
de călcare, au fost descoperite vestigiile unei construcţii defensive. Dă-
râmătura ei se prezintă sub forma unei lentile, compuse din sol argilos 
în amestec cu cenuşă şi fragmente de lemn ars, cu lăţimea la bază de cca 
2,5-3,0 m şi grosimea maximă de cca 0,5 m. Printre ruine au fost desco-
perite fragmente de la recipiente modelate cu mâna din pastă de lut cu 
degresanţi de cioburi pisate, care au avut o ardere neuniformă, culoarea 
lor variind de la cenuşiu la negru. Unele dintre ele au fost decorate cu 
ornament incizat sau ştanţat. 
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După demantelarea dărâmăturii, la nivelul stratului steril, reprezentat 
de stânca calcaroasă a promontoriului, au fost descoperite patru gropi de 
la pari. Ele erau aranjate în două şiruri, distanţa dintre care era de cca 
0,8-0,9 m. Gropile aveau formă cilindrică cu diametrul de 0,3-0,4 m şi 
adâncimea cuprinsă între 0,1 şi 0,4 m. Plecând de la analogiile cunoscu-
te în urma cercetării sistemelor defensive ale siturilor din prima epocă 
a fierului de la Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii” şi Saharna „Rude”, 
se poate presupune că şi fortificaţia de la „Țiglău” a fost apărată prin in-
termediul unui „zid”, cu grosimea de cca 1,4-1,5 m, ce consta din două 
paramente din bârne, spaţiul dintre ele fiind tasat cu pământ şi piatră. Iar 
materialul arheologic, descoperit atât în construcţia defensivă, cât şi în 
imediata ei apropiere, este similar celui din aşezarea deschisă adiacentă 
şi se încadrează în cultura Cozia-Saharna. 

Astfel, în urma cercetărilor arheologice realizate pe „Dealul Țiglăului”, 
se poate constata că aici a existat o comunitate din prima epocă a fieru-
lui, care şi-a derulat activitatea în cele două aşezări deschise, „citadela” 
servind drept loc de reşedinţă a unei „căpetenii” locale. Totodată, comu-
nitatea dispunea şi de o necropolă, amplasată la vest de aşezarea Saharna 
„Țiglău”.

* Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arhe-
ologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”. 

Două gropi cu oseminte umane, descoperite în aşezarea 
culturii Cozia-Saharna de la Saharna „Țiglău”

Mihail BĂȚ, Angela SIMALCSIK, Vladimir CHITIC

În anul 2021, cu prilejul efectuării unor cercetări arheologice de sal-
vare, în aşezarea Saharna „Țiglău” din raionul Rezina, au fost descoperite 
două gropi cu oseminte umane. În ambele cazuri, structurile au fost afec-
tate de lucrările antropice de pe teritoriul aşezării, aflate în proprietate 
privată.
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Groapa 7/2021 a fost atestată la adâncimea de 0,40 m de la suprafaţa 
actuală de călcare. Deşi a fost cercetată doar jumătatea nordică a gropii, 
putem presupune că în plan a fost circulară, cu diametrul de cca 1,10 m. 
Pereţii gropii au fost săpaţi în formă de clopot până la adâncimea de 
0,60 m. Umplutura gropii era formată dintr-un sol de culoare cenuşie, 
amestecat cu cenuşă, fragmente de lut ars şi 94 fragmente ceramice spe-
cifice culturii Cozia-Saharna.

Resturile osteologice umane, recuperate din această structură, sunt 
reprezentate printr-o calvaria incompletă (parietale, occipital şi tempo-
rale) şi câteva oase lungi ale membrelor, toate de pe partea stângă (femur, 
tibie, peroneu, radius şi cubitus). Acestea provin de la o femeie adultă de 
vârstă mijlocie spre bătrână (45-55 ani). Liniile de ruptură sunt recente, 
complexul fiind deranjat antropic. La nivel cranian menţionăm procesul 
mastoid de pe partea stângă cu două foramene, ambele lărgite (trăsătură 
epigenetică şi indicator al condiţiilor climatice) şi granulaţiile Pacchioni 
(fovea granulares), localizate pe endocraniu, la capătul canelurilor arte-
rei meningeale, cu rol de filtrare şi reglare a fluxului de lichid cerebro-spi-
nal în sistemul venos. La nivel postcranian, doar tibia şi peroneul prezintă 
modificări osteoartritice. În ceea ce priveşte indicatorii stresului muscu-
lar, aceştia sunt prezenţi pe toate oasele lungi analizate. 

Deşi partea de nord a gropii 7/2021 şi, implicit, contextul iniţial de 
depunere a defunctului au fost afectate de excavator, putem considera, 
pornind de la modul recuperării vestigiilor, că osemintele umane erau 
în conexiune anatomică, iar defunctul a fost depus în poziţie chircită pe 
partea stângă, părţile scheletice de pe partea dreaptă fiind mutate de ex-
cavator într-un loc pe care nu l-am putut afla/identifica.

Groapa 17/2021 a fost investigată doar parţial, contextul arheologic 
fiind distrus aproape în întregime de intervenţiile antropice. Porţiunea 
păstrată in situ provine din partea inferioară a structurii, care, în profil, 
pare să fi fost în formă cu clopot. Groapa a fost surprinsă de la adâncimea 
de 1,00 m până la o adâncime maximă de 1,80 m de la nivelul actual de 
călcare. Umplutura gropii reprezintă sol de culoare cenuşie. În afară de 
materialul osteologic uman, în porţiunea investigată a complexului nu au 
fost identificate alte materiale arheologice. Astfel, pe fundul gropii a fost 
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descoperită o calvaria, reprezentată prin frontal, parietale şi occipital, 
toate incomplete. Aparţine unui individ adult tânăr (20-25 ani), cu sexul 
nedeterminabil. Pe sutura lambdoidă sunt câţiva osiculi suplimentari. În 
acest stadiu al analizei, presupunem că unele rupturi (cele de pe occipi-
tal şi parietalul drept) prezintă caracteristici perimortem, fiind rezulta-
tul, cel mai probabil, al unei lovituri cauzatoare de moarte. Sunt necesare 
investigaţii suplimentare pentru o concluzie certă.

Practica depunerii defuncţilor în gropi în interiorul aşezărilor reprezin-
tă un fenomen funerar aparte al primei epoci a fierului, care reuneşte mai 
multe arii culturale din spaţiul carpato-balcanic (cf. Ailincăi 2015). Acest 
ritual funerar este atestat şi în bazinul Nistrului de Mijloc, în aşezările de 
la Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii” şi Glinjeni „La Șanţ”. Recupera-
rea materialelor osteologice umane din aşezarea Saharna „Țiglău” vine 
să confirme complexitatea acestui fenomen funerar, mai ales în situaţia 
în care în proximitatea acestui habitat a funcţionat o necropolă. De ace-
ea considerăm că analizele radiocarbon, care urmează să fie efectuate în 
viitorul apropiat pe resturi osteologice umane, recuperate din cele două 
structuri, ar putea furniza mai multe informaţii privind comportamentul 
funerar al comunităţilor din această regiune în perioada timpurie a pri-
mei epoci a fierului.

* Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arhe-
ologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.

Aerial surveys and archaeological research near Horodişte, 
Rezina District

Aurel ZANOCI, Daniel SCHERF, Mihail BĂȚ, Maximilian MEWES 

Near the village of Horodişte in the district of Rezina seven archeolo-
gical sites belonging to the 1st and 2nd millennium BC are known. Among 
them there are Horodişte II, Horodişte “La Șanţ”and Horodişte “La Cot”.

In 2019 interdisciplinary research of archaeological sites in the 
Horodişte-Țipova micro-zone was started by a binational research team. 



55

The investigations were carried out within a joint project between the 
Moldova State University and German institutions: the Philipps Univer-
sity of Marburg, the Roman-Germanic Commission of the German Arche-
ological Institute and the Friedrich Schiller University Jena. At first, ge-
omagnetic surveys were conducted at the fortifications “La Șanţ” and “La 
Cot” and, partially, in the open settlements of Buciuşca IV and Buciuşca 
V. At the same time, soil samples were taken to establish the degree of 
anthropization of the soil in these sites. Subsequently, in order to study 
the archaeological landscape of the microregion, more than 5000 oblique 
and vertical aerial photographs were taken using a DJI Phantom 4 drone. 
The obtained images were used to compute a three-dimensional model 
of the Horodişte promontory by structure from motion photogrammetry 
software. Particularly noteworthy are aerial photographs, which highlight 
the defensive elements of the two fortifications of “La Șanţ” and “La Cot”. 

In 2021, based on the results of 2019, two trenches were applied to two 
of the anomalies identified by geomagnetic surveys at Horodişte “La Cot”. 
One of these anomalies, clear visible on the magnetometric map, is lo-
cated in the northwestern part of the promontory and considered to be 
formed by the remains of a linearly ditch. In order to investigate the natu-
re of this anomaly, a trench rectangular to the defensive line, measuring 
14×2 m was made. The archaeological excavation confirmed the presence 
of a trapezoid ditch, with an opening at the top of about 3.6 m and a width 
at the bottom being 1.40 m. The ditch was dug 0.90 m into the limestone 
of the promontory (measured from the ancient ground surface). Behind 
it, at a depth of 0.20-0.30 m from the modern ground surface, the re-
mains of a defensive structure in the form of a lens were found, consisting 
of clay soil mixed with ash, charred fragments of wood, and stones. The 
debris extended to a width of about 4.00 m, with a maximum thickness of 
about 0.60 m. After its excavation, at a depth of 0.80 m from the modern 
ground surface, the remains of three postholes were found. They were 
arranged in two rows at a distance of about 0.90 m from each other. The 
pits, round in plan, with a diameter of 0.25-0.30 m, were dug in the rock 
to a depth of 0.15-0.20 m. At the edges of two of them, pieces of limestone 
were found, which probably served to fix the poles.
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Analogies already known in the Middle Dniester region dating back 
to the Early Iron Age support the assumption that behind the ditch, at a 
distance of about 2.20 m, a rampart was built, consisting of two timber 
frameworks. The space between which was filled with earth and stones. 
Specific pottery shards according to this period among the ruins of the 
“wall” and in its immediate vicinity are an additional argument for the 
chronological attribution proposed by us.

The existence of a single habitation layer of Early Iron Age in this part 
of the “La Cot” promontory seems evident by a small-scaled 2×2 m trench 
applied to an anomaly indicating the presence of an anthropogenic struc-
ture. While excavating this structure we found several pottery shards cha-
racteristic of the Cozia-Saharna culture, as well as a clay stamp for pottery 
decoration.

Thus, based on the results of geomagnetic scanning, as well as archae-
ological excavations, we can admit the existence, in the northern part of 
the “La Cot” promontory, of a fortification with a size of about 195×495 m 
(~6 ha), which – according to our present knowledge – is attributed to the 
bearers of the Cozia-Saharna culture.

* This research was conducted within the Project 20.80009.1606.14  ”The archeological 
heritage of the Iron Age in the Middle Dniester region and the Cogâlnic River basin: interdis-
ciplinary research and scientific development”.

Cercetări non-invazive în microzona fortificațiilor 
de la Horodca

Andrei ASĂNDULESEI, Octavian MUNTEANU,  
Felix-Adrian TENCARIU, Daniel CUCULESCU 

În primăvara acestui an, au fost vizitate siturile Horodca Mare şi Ho-
rodca Mică, în vederea desfăşurării unor prospectări non-invazive, deo-
potrivă aeriene şi terestre, cu scopul de a documenta mai bine caracte-
risticile de landscape, cu referire mai curând la amplasament, precum şi 
pentru a identifica posibile structuri arheologice din cuprinsul acestora. 



57

Cele două situri au fost survolate cu drona (DJI Phantom 4 Pro v.2) 
pentru efectuarea unor fotografii aeriene oblice şi verticale, generale şi de 
detaliu, dar mai ales pentru obţinerea unor modele ale suprafeţei (DSM – 
digital surface model), necesare pentru determinarea unor parametri 
hidro-geomorfologici caracteristici. Totodată, au fost întreprinse şi mă-
surători magnetometrice pentru suprafeţele accesibile ale siturilor, folo-
sind un echipament Sensys, în configuraţie cu 5 senzori şi conectat la un 
receptor GNSS. Modelul numeric al suprafeţei a acoperit un areal generos 
în jurul celor două obiective, fiind puse în evidenţă pantele abrupte ale 
formelor de relief, orientarea acestora, precum şi alte caracteristici an-
tropice, parte din sistemele defensive ale fortificaţiilor. Pentru Horodca 
Mare, prin metoda magnetometrică a fost acoperită o suprafaţă ce însu-
mează 2,1 hectare, iar pentru cea de-a doua aşezare – doar 0,9 hectare. 

Atât modelele digitale ale suprafeţelor vizate, cât şi hărţile magnetome-
trice obţinute, chiar dacă în acest moment sunt într-o fază preliminară de 
prelucrare, relevă prezenţa unor clare structuri de natură arheologică. La 
Horodca Mare merită menţionat şanţul de apărare ce închide platoul pro-
montoriului în partea deschisă, dinspre sud. De asemenea, alte trei şanţuri 
sunt vizibile în zonele centrală, vestică (e posibil ca acestea să aibă şi pa-
lisade) şi central-nordică ale aşezării (orientată aproximativ pe direcţia 
nord-sud). Trebuie amintite şi numeroasele anomalii ce afişează un con-
trast bun de susceptibilitate magnetică (multe gropi), precum şi cele cu 
amprentă termoremanentă, supuse, evident, unor arderi puternice. 

Pentru Horodca Mică, datele magnetometrice nu oferă o idee foarte 
clară despre planimetria acesteia, nefiind posibilă, în acest stadiu, o inter-
pretare precisă asupra organizării interioare a sitului. Aceste date, puse 
în relaţie cu modelarea reliefului în care sunt bine vizibile elemente de 
fortificare impozante, oferă totuşi o imagine mai cuprinzătoare asupra 
sitului. Anomaliile pozitive identificate, constituite din gropi şi structuri 
de locuire arse, par a fi distribuite de-a lungul acestora, lăsând un spaţiu 
liber în centrul sitului ce ar fi putut avea o destinaţie aparte.

* Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arhe-
ologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.
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Gropi de provizii/menajere din siturile getice din microzona 
Saharna, raionul Rezina

Victor DULGHER

Actualmente, în microzona Sahrana, raionul Rezina, au fost repertori-
ate cca 30 de fortificaţii şi aşezări deschise, atribuite comunităţilor getice 
din sec. IV-III a. Chr. La unele dintre ele (Saharna Mare, Saharna Mică, 
Saharna „La Șanţ” şi Saharna „La Revechin”) au fost efectuate investigaţii 
arheologice sistematice, majoritatea însă rămân a fi cunoscute prin son-
daje şi cercetări de suprafaţă. 

Dintre structurile arheologice, identificate în siturile unde au fost re-
alizate investigaţii de amploare, cele mai numeroase rămân a fi gropile. 
Până la momentul de faţă, în microzona Saharna au fost cercetate 198 de 
gropi, care provin din fortificaţiile Saharna Mare (110), Saharna „La Re-
vechin” (52), Saharna Mică (23) şi Saharna „La Șanţ” (13).

Plecând de la forma cavităţii lor, gropile din această regiune pot fi divi-
zate în: cilindrice (86), în formă de clopot (81), tronconice (11) şi de formă 
neregulată (20). 

Gropile de formă cilindrică, de regulă, au formă rotundă, sau quasi-
rotundă în plan, cu pereţii verticali şi fundul plat. Dimensiunile lor sunt 
diferite, diametrul fiind cuprins între 0,8 şi 2,5 m, iar adâncimea – între 
0,16 şi 1,50 m. Acest tip de gropi predomină în siturile de la Saharna Mare 
(44), Saharna „La Revechin” (27) şi Saharna Mică (10). 

Gropile în formă de clopot au în plan formă circulară. Pereţii, de regu-
lă, verticali în partea superioară, se lărgesc spre fund, conferind gropii as-
pectul unui clopot. Astfel, diametrul gurii fiind mai mic (cuprins între 0,4 
şi 2,0 m), iar al fundului mai mare (0,75-3,40 m). Adâncimea lor variază 
de la 0,35 m la 2,08 m. Cele mai multe gropi de acest tip au fost identifi-
cate în fortificaţia Saharna Mare (44), iar în situl de la Saharna „La Șanţ”, 
ele constituie categoria cea mai numeroasă (cca 50%).

Gropile de formă tronconică au formă rotundă sau quasi-rotundă în 
plan, iar pereţii oblici se îngustează spre fundul plat. Respectiv, acestea 
au în partea superioară un diametru mai mare, ce variază între 0,8 şi 1,8 
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m, iar în cea inferioară mai mic (0,44-1,30 m), adâncimea lor fiind de 
0,35-1,60 m. Gropi cu o asemenea formă se întâlnesc mai rar, ele fiind 
atestate într-un număr redus la Saharna Mare (8), Saharna Mică (2) şi 
Saharna „La Revechin” (1).

Gropile de formă neregulată au formă quasi-circulară în plan. Pereţii 
însă pe o latură a gropii pot fi verticali, iar pe cealaltă – oblici. Uneori, în 
pereţi sunt scobite diferite nişe. Diametrul gurii acestor gropi variază de 
la 0,45 la 2,2 m, al fundului – de la 0,9 la 1,7 m, adâncimea fiind cuprinsă 
între 0,2 şi 1,5 m. Cele mai multe structuri de acest tip sunt cunoscute din 
fortificaţia Saharna Mare (14).

Funcţionalitatea gropilor din siturile getice din microzona Saharna, 
ca, de fapt, şi din alte regiuni şi alte perioade, constituie un subiect de 
discuţie printre cercetători. Într-o primă etapă, din aceste gropi putea fi 
extras lut, în cazurile siturilor de la Saharna Mare, Saharna Mică şi Sahar-
na „La Revechin”, sau piatră şi moloz – la Saharna „La Șanţ”, acesta con-
stituind un material de construcţie pe larg utilizat la edificarea sistemului 
defensiv, al locuinţelor, vetrelor etc. 

Odată săpate, gropile, mai ales acele în formă de clopot, erau utilizate 
pentru păstrarea proviziilor, iar după ce acestea începeau să se năruie, 
erau umplute cu resturile menajere din aşezare, fiind transformate astfel 
în gropi de gunoi.

* Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arhe-
ologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.

Scythian stelae of the Black Sea and the Caucasus. 
Representations of the sword and spatial-temporal dynamics

Denis TOPAL

The Scythian anthropomorphic sculptures are an extremely important 
source for the study of the material culture of the early nomads, as they 
are autodescriptive, i.e. they contain images of objects left by the bearers 
of the culture. At least 178 Scythian stelae are known from the steppe and 
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forest-steppe areas of the Black Sea, the Crimea and the Caucasus, con-
centrated in the Northern Caucasus, the Western Crimea and the Middle 
Dnieper area. The majority of the statues were discovered in the Step-
pe Pontic region (88 items; 48.9%) and the Caucasus (44 items; 24.7%), 
with a much smaller number in the Crimea and the Ukrainian Forest-
steppe (21 of each; 11.8%). The sculptures have accompanied the Scythian 
culture throughout its history, even if their chronological distribution is 
not a uniform one. At least 25 items (14%) belong to the Early Scythian 
period (7th - early 6th centuries BC), almost half of them are dated back to 
to the Middle Scythian period (mid 6th - mid 5th centuries BC) (84 items; 
47.2%), and 69 stelae (38.8%) to the Classical period (late 5th - late 4th 
centuries BC). The Early Scythian sculptures are mainly concentrated in 
the Central and Northeast Ciscaucasia, while the Classical stelae are con-
centrated in the Dnieper rapids and further south, and in the western 
Crimea, as well. Meanwhile, Early Scythian sculpture is widespread in 
the steppe to the east of the Dnieper and the northern part of the forest-
steppe area. In the Middle Scythian period, Scythian sculpture reaches its 
peak, not only in quantity but also in the expansion of the area. At that 
time the number of sculptures increases on the right bank of the Dniester, 
rather than on the left, and they penetrate far to the west, e. g., to Do-
brudja. In the Classical Period, the core area shrinks, the Scythian stelae 
disappear in the Podolia, Dobrudja and Eastern Caucasus, but appear in 
great numbers in the Western Crimea. The Scythian stelae represent war-
riors with various attributes of military culture, including the akinakes, 
which is present on one-third of the stone sculptures (60 items; 33.7%). 
Akinakai are present on 40 and 44% of the Early and Middle Scythian 
items, while the Classical ones have no more than 19%. Chronologically 
the distribution of images of akinakai on the Scythian sculpture is close 
to normal – with a peak in the third quarter of the 6th century BC and a 
gradual decrease towards the late 4th century BC. At the same time, the 
number of ceremonial and imported (or influenced) forms sharply incre-
ases, which probably indicates a profound crisis of the Scythian culture in 
general, and the warrior subculture in particular. It is possible to suppose 



61

that this process is accompanied by a complete or partial loss of cultural 
identity, given that the sword was not only and not so much a weapon, 
but also an essential element of warrior tradition, and part of the funerary 
ritual, embodied not only in the inventory but also in anthropomorphic 
sculpture.

К вопросу о северных границах распространения 
памятников скифского круга в Украинской Лесостепи 

(курган у с. Ладыжичи в низовье р. Припять)

Александр МОГИЛОВ, Сергей ДИДЕНКО

К числу наиболее северных в Украинской Лесостепи курганов с 
погребальным комплексом скифского круга относится курган у с. 
Ладыжичи в низовьях р. Припяти, правого притока Днепра. Памят-
ник высотой до 1,77 м был раскопан местным помещиком Желин-
ским в 1886 г. В нижней части насыпи или на уровне древнего гори-
зонта были открыты остатки, вероятно, трупосожжения. Вокруг них 
найден сопровождающий инвентарь: наконечники стрел, железные 
кинжал и топор, деревянный щит. А также уздечные детали: удила, 
псалии, нахрапник, бляхи, пряжки. Находки были переданы извест-
ному украинскому археологу и историку В.Б. Антоновичу, опублико-
вавшему краткую информацию о них. 

Работа над этими материалами, хранящимися сегодня в фондах 
Национального музея истории Украины, позволяет составить более 
полное представление об этом захоронении. Инвентарный комплекс 
позволяет датировать курган 4 в. до н.э. Кремация сигнализирует о 
погребении здесь аборигенного, а не степного жителя. Представи-
тельные находки говорят нам, что здесь мог быть погребен не ря-
довой общинник, а представитель местной элиты, однако, не самой 
богатой ее прослойки.
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Tranziția de la prima la cea de a doua vârstă a fierului în 
estul Bazinului Carpatic. Comunitățile locale şi impactul 

colonizării „celtice”

Aurel RUSTOIU, Iosif Vasile FERENCZ

Partea de răsărit a Bazinului Carpatic (care cuprinde Marea Câmpie 
Maghiară şi Transilvania) a cunoscut, la sfârşitul primei vârste a fierului, 
o configuraţie culturală amestecată. Regiunea era locuită de populaţii cu 
un mod de viaţă pastoral-nomad. Din această cauză, ele erau mai mo-
bile decât comunităţile rurale obişnuite, dezvoltând conexiuni culturale 
la distanţe mari. Tocmai din acest motiv, în spaţiul luat în discuţie au 
pătruns o serie de elemente culturale din zona nord-pontică, fapt pen-
tru care arheologii au definit perioada ca fiind scitică. Aşa-numita „epo-
că scitică” cuprinde, de fapt, mai multe manifestări culturale, reflectând 
amalgamarea comunităţilor locale cu grupuri sosite în această regiune, 
începând cu sec. VII a. Chr., din arii diverse nord-pontice. Evoluţia aces-
tor grupuri, care au dezvoltat conexiuni culturale mai ales cu regiunile 
răsăritene sau/şi cu cele nord-balcanice, a fost întreruptă, de la mijlocul 
sec. IV a. Chr., de sosirea comunităţilor celtice din vest. 

Scopul acestei comunicări este de a analiza, pe baza datelor arheologice, 
impactul pe care l-a avut colonizarea „celtică” asupra comunităţilor locale 
de la sfârşitul primei vârste a fierului şi modul în care identităţile locale şi 
conexiunile intercomunitare au fost redefinite. Vor fi luate în discuţie atât 
date arheologice mai vechi, cât şi o serie de descoperiri funerare recente 
din Transilvania, cum sunt, spre exemplu, cele de la Sâncrai (jud. Alba).

Elemente de prestigiu celtice în aşezarea getică de la Roşiori-
Dulceşti (jud. Neamț)

George-Dan HÂNCEANU

Pe lângă ceramica celtică, în stratul de locuire al aşezării getice de la 
Roşiori, comuna Dulceşti, jud. Neamţ (punctul Țarina Veche), au fost 
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găsite două piese apropiate (un cuţit de luptă şi o brăţară), ambele din 
fier. Obiectele sunt diferite ca funcţionalitate şi se aflau în preajma unei 
locuinţe din sectorul nordic al sitului, la limita zonei centrale cu margi-
nea aşezării, într-un perimetru care facilita accesul rapid spre apa râului 
Moldova. La o anumită distanţă de respectivele piese se afla un călcâi de 
lance şi un alt cuţit de mici dimensiuni, răspândite pe un perimetru de 
maximum 10m2, însă nu avem certitudinea unei asocieri a primelor două 
cu ultimele două obiecte amintite. După tipologie, piesele celtice se da-
tează în secolele II-I a. Chr. De regulă, prezente în mormintele celtice din 
zona intracarpatică şi din arealul nord-vestic românesc, unde o parte din-
tre cuţite erau îndoite cu scop „ritualic”, cele găsite în aşezări (mai rare) 
puteau fi folosite în scopuri diferite: ca arme, pentru tranşarea cărnii sau 
reprezentau un simbol al „statutului social”.

Descoperirea celor două piese celtice într-o aşezare getică poa-
te să se datoreze pătrunderii acestora sub formă de „dar”, ca urmare a 
interferenţelor culturale dintre membrii comunităţii getice şi enclava tri-
bului celtic din apropiere.

Ștampile noi de amfore greceşti, descoperite la Argamum 
(săpăturile anilor 1999-2000)

Natalia MATEEVICI

Cetatea Argamum este întemeiată de milesieni în aa. 670-660 a. Chr., 
purtând iniţial numele Orgame, iar după cucerirea romană fiind rede-
numită Argamum. Este un sit situat în partea de est a judeţului Tulcea, 
pe teritoriul comunei Jurilovca (la 7 km distanţă de localitate), în locul 
numit Capul Doloşman, localizat la contactul dintre Podişul Babada-
gului şi Limanul Razim care, în antichitate, era un golf deschis al Mării 
Negre (golful Argamon). Cercetările arheologice au început în 1926, sub 
conducerea istoricului Paul Nicorescu, şi au fost continuate ulterior de 
către alţi istorici şi arheologi. 

Primul lot de ştampile de amfore greceşti de la Orgame (Argamum) a 
fost publicat, în 1992, de către Vasilica Lungu, piesele provenind din ex-
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cavările anilor 1965-1992. Acest lot includea 82 de ştampile reprezentând 
8 centre producătoare greceşti – Sinope, Thasos, Rhodos, Heracleea Pon-
tică, Chersonesul Tauric, Akanthos, Cnidos, Mende – şi trei exemplare 
fiind atribuite categoriei „incerte”. Cea de-a doua publicare a ştampilelor 
de la Orgame aparţine aceluiaşi autor şi apare în 2016, cuprinzând deja 48 
de exemplare, provenind din oraşul sud-pontic Sinope. În cea din urmă 
publicaţie, la fel ca şi în prima, ştampilele de Sinope domină din punct de 
vedere numeric, printre ele majoritatea fiind ştampile de magistraţi, a că-
ror activitate a decurs în cadrul grupelor IV, V şi VI cronologice. Din lotul 
publicat de V. Lungu în 2016 sunt menţionate şi 18 ştampile sinopeene, 
excavate între anii 1999-2000 de către Lucreţiu Mihăilescu-Bârliba. 

Lotul prezentat în comunicarea noastră provine din aceleaşi săpături, 
efectuate în 1999-2000 la Argamum, în sectorul Faleza Est (FE) de către 
Lucreţiu Mihăilescu-Bârliba, dar care, în virtutea unor circumstanţe, ră-
măsese mult timp necunoscut, păstrat, împreună cu multiplul material 
statistic, în depozitul arheologic al şantierului de la cetatea (L)Ibida, iar 
datorită cercetării de către autor a fragmentelor de amfore greceşti de la 
Argamum, printre care au fost depistate câteva exemplare de ştampile 
amforice, dar şi eforturilor recente ale colegului Dorel Paraschiv, au 
fost scoase din anonimatul vremii mai multe ştampile nepublicate încă. 
Această comunicare este o completare la cele două publicaţii menţionate 
mai sus, care sperăm să reîntregească colecţia de ştampile de la Arga-
mum, în special cea din săpăturile din 1999-2000. 

Deşi lotul conţine doar 12 ştampile, dar care, din punct de vedere cro-
nologic şi după componenta privind apartenenţa unor sau altor centre 
producătoare greceşti, confirmă situaţia din loturile precedente: din cele 
12 exemplare şapte revin amforelor sinopeene, două – celor de Rhodos, 
câte o ştampilă aparţine producţiei thasiene, de Mende, de Heracleea 
Pontică şi o ştampilă – de provenienţă incertă. 

Ștampilele sinopeene, toate fiind de magistrat, din punct de vedere 
cronologic, se încadrează între grupa IIA şi grupa VIC2. În linii generale, 
micul lot de la Argamum se încadrează între a doua jumătate a sec. IV 
până la mijlocul sec. III a. Chr.
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Амфоры типа MRA 4 в Причерноморье: 
киликийское вино на понтийских рынках

Денис МАСЮТА

Киликия – историческая область в Восточном Средиземноморье, 
располагавшаяся в юго-восточной части Малой Азии, на террито-
рии современной Турции. В римскую эпоху в ее гористой части (Ки-
ликии Суровой) было организовано производство нескольких типов 
амфор, один из которых, благодаря особенностям формы, относится 
к наиболее узнаваемым разновидностям керамической тары рим-
ского времени.

Эти сосуды, отнесенные Дж. Райли к типу Mid Roman Amphorae 4 
(MRA 4), имеют короткие, овальные или округлые в сечении ручки, 
внешняя поверхность которых профилирована неглубоким продоль-
ным врезом. Они изгибаются практически под прямым углом, а в 
месте изгиба сильно сжаты с боков. Горло таких амфор короткое, ши-
рокое с валикообразным венцом. Плечи почти горизонтальные, пере-
ходящие в цилиндрическое реберчатое тулово. Ножка высокая, ци-
линдрическая, с расширением в нижней части и округлой подошвой.

Амфоры типа MRA 4 сформованы из хорошо отмученной, сло-
истой глины с большим количеством слюды. Цвет ее может быть 
светло-коричневым, светло-бежевым, оранжевым. Но наиболее рас-
пространены сосуды, черепок которых в изломе имеет различные 
оттенки красного цвета. Поверхность их часто покрыта светлым ан-
гобом.

Эти амфоры производили в нескольких керамических мастер-
ских. Так, на территории Киликии Суровой локализовано четыре 
производственных пункта, где выпускали тару типа MRA 4. Ранее 
считалось, что такие сосуды изготавливали и на Кипре. Однако пе-
трографические анализы «кипрских» экземпляров указывают на их 
киликийское происхождение.

Производство амфор типа MRA 4 было начато уже во второй по-
ловине I в. н.э. – самые ранние находки зафиксированы в Помпеях, 
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в комплексах гибели города в 79 г. Выпуск этой разновидности тары, 
судя по материалам Сиедры, где располагалась одна из керамиче-
ских мастерских, прекращается между 304 и 310 гг.

Большинство исследователей сходится во мнении о том, что рас-
сматриваемая тара предназначалась для транспортировки вина. 
Косвенно на это указывают следы смолы, обнаруженные на вну-
тренней поверхности нескольких амфор. По мнению Д.Ф. Вильямса 
и Дж. Лунда, в них мог содержаться киликийский пассум. Этот сорт 
вина изготавливался из подвяленного винограда и обладал высоки-
ми вкусовыми качествами.

Судя по ареалу распространения амфор типа MRA 4, содержащи-
еся в них товары поступали как в Западное, так и в Восточное Среди-
земноморье, хотя наибольшим спросом они пользовалось на терри-
тории последнего. 

Киликийское вино спорадически ввозилось и в Причерноморье, 
причем во все части региона, кроме восточной и южной. Наиболь-
шее количество находок амфор типа MRA 4 происходит из Танаиса, 
из комплексов разрушения города середины II и середины III вв. н.э. 
Несколько обломков таких сосудов обнаружены в Пантикапее, где 
датируются II - серединой III в. н.э. Единичные фрагменты зафикси-
рованы в Херсонесе, Тире и на Березанском поселении.

В Западное Причерноморье амфоры типа MRA 4 начали посту-
пать только с начала III в. н.э., и преимущественно на территорию 
провинции Нижняя Мезия. Их находки выявлены в Новах, римских 
виллах в Капаклии и Никулицел. Морфологически близкий сосуд 
происходит из Том, где его относят к IV в. н.э. Началом этого столе-
тия датируется амфора исследуемого типа, найденная в Аполлонии 
Понтийской во Фракии.

Таким образом, киликийское вино, содержащееся в амфорах 
типа MRA 4, в небольшом количестве экспортировалось в Северное 
Причерноморье со II по середину III в. н.э., а в Западное – с начала 
III по начало IV в. н.э. Причем, находки этих амфор не известны на 
варварских памятниках и зафиксированы только при исследовании 
античных городов и поселений.
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Considerații cu privire la fibulele de tip Zarubincy descoperite 
în mediul culturii Poieneşti-Lucaşeuca

Michael MEYER, Octavian MUNTEANU,  
Vasile IARMULSCHI, Torben SCHATTE

Descoperirea recentă a unei fibule de tip Zarubincy în aşezarea cultu-
rii Poieneşti-Lucaşeuca de la Ivancea-Sub Pădure ne permite să reluăm 
discuţia cu privire la circuitul unor astfel de piese. În literatura de speci-
alitate, pentru acest model de agrafe mai este utilizat termenul de fibule 
lanceolate. Precizăm că, până în prezent, în silvostepa carpato-nistreană, 
au fost semnalate doar două fibule de acest tip. Pe lângă piesa de la Ivan-
cea-Sub Pădure, o fibulă de tip Zarubincy a fost descoperită în aşezarea 
de la Lucaşeuca II la mijlocul anilor 50 ai secolului trecut. În comunicarea 
noastră ne-am propus să punem în discuţie câteva aspecte referitoare la 
aceste piese, în special privind analogiile existente, cronologia şi originea 
lor.

Analogiile cele mai apropiate pentru exemplarele din mediul culturii 
Poieneşti-Lucaşeuca vin din arealul culturii Zarubincy, dar cunosc o largă 
răspândire şi în regiunea vest-balcanică, mai exact, de-a lungul Savei şi 
a Dunării (până în zona Porţilor de fier), cu anumite extinderi în mediul 
geto-dacic. Totodată, similitudini pot fi observate şi mai înspre est, la aşa-
numiţii sciţi târzii din Crimeea şi la triburile sarmate. De luat în seamă că 
o fibulă asemănătoare provine din mormântul distrus al unei necropole 
tumulare tocmai de la Holte-Spangen. 

Încadrarea cronologică a exemplarelor din mediul culturii Poieneşti-
Lucaşeuca, în temeiul informaţiilor disponibile, ar putea fi raportată la 
LT C2 şi LT D1, ceea ce în date absolute corespunde perioadei cuprinse 
între cel de-al doilea sfert al sec. II şi prima jumătate a sec. I a. Chr. Având 
în vedere regiunile în care se cunosc analogii pentru aceste fibule, consi-
derăm că ele constituie tipul de „importuri” care reflectă legătură dintre 
comunităţile grupurilor culturale de la Dunărea Mijlocie şi Inferioară cu 
grupurile de populaţii ce se identifică cu culturile arheologice Poieneşti-
Lucaşeuca şi Zarubincy.
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Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic 
şi arheozoologic, provenit din situl nr. 6 (jud. Satu Mare)

Lavinia BRÂNDUȘAN, Xenia POP

Aşezarea de epocă romană de pe situl numărul 6 a fost descoperită în 
anul 2018 ca urmare a lucrărilor ce aveau să se desfăşoare în construirea 
variantei de ocolire a municipiului Satu Mare. (jud. Satu Mare).

Studiul de faţă se concentrează asupra descrierii şi interpretării mate-
rialului ceramic şi arheozoologic, recoltat de pe situl numărul 6.

Materialul ceramic studiat aparţine mai multor categorii tehnologice. 
Astfel, avem un număr de 228 de fragmente ceramice modelate cu roata; 
un număr de 344 de fragmente ceramice sunt modelate grosier cu mâna, 
unele având ca ornament un brâu alveolat. O altă categorie tehnologică 
o reprezintă numărul de 58 de fragmente ceramice din pastă fină negri-
cioasă, modelată cu mâna, ceramica aparţinând culturii Przeworsk. Can-
titativ, ceramica zgrunţuroasă, modelată la roată, este reprezentată de un 
număr, relativ mic, de 31 de fragmente.

Eşantionul arheozoologic analizat cumulează 97 de resturi, dintre care 
doar 52 (53,6%) de fragmente au putut fi determinate până la nivel de 
taxon. Lotul, redus numeric, are aspect de resturi menajere, starea lor de 
conservare fiind destul de fragmentată. Printre speciile domestice iden-
tificate predominante sunt bovinele. Suinele domestice ocupă locul se-
cund, urmate de ovicaprine, cabaline şi galinacee. De asemenea, au fost 
identificate oase cu suprafeţe tăiate şi roase la capete, precum şi un caz 
patologic la una dintre metapodiile de bovină.

Din analiza materialului putem deduce faptul că aşezarea de epocă ro-
mană face parte din două subfaze cronologice – una în timpul războaie-
lor marcomanice şi una în perioada de interacţiune cu purtătorii culturii 
Przeworsk.
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Asupra reutilizării postromane a elementelor de cultură 
din teritoriul provinciei Dacia

Dan MATEI

Condiţiile climaterice din spaţiul românesc (nu severe, dar nici chiar 
prielnice pentru păstrarea consistentă peste veacuri a construcţiilor 
neîntreţinute), demantelările oarecum fireşti şi cele nefireşti, derulate 
de-a lungul timpului de către oameni, au făcut ca destule structuri con-
structive romane să nu mai fie vizibile la suprafaţa solului de bune decenii 
ori deja chiar de veacuri.

Uneori au avut loc reutilizări de părţi inferioare ale unor foste ziduri 
romane până în vremuri apropiate de ale noastre.

Buna calitate a unora dintre drumurile romane a făcut ca acestea să 
fie utilizate şi în epocile medievală şi modernă (în cazuri extreme, şi în 
cea contemporană, până azi). Este, desigur, şi cazul celor din fosta pro-
vincie Dacia. Ansamblul de străzi din Colonia Ulpia Traiana Sarmizege-
tusa va fi respectat şi reîntrebuinţat în Evul Mediu într-o măsură deloc 
redusă (cu cercetări viitoare, care o vor augmenta, probabil), refolosirea 
având limita superioară la nivelul veacurilor XIII-XIV.

Alături de varii construcţii, destule produse mobile ale civilizaţiei ro-
mane din spaţiul fostei provincii Dacia au fost supuse reutilizării în se-
colele postromane (înţelegând aici postroman în sens larg). Dacă astăzi 
putem percepe amplitudinea foarte aproximativă a fenomenului (căci, 
desigur, numai foarte aproximativ poate fi cunoscută), datorăm aceasta 
în bună măsură lui A. A. Rusu (fără dubiu, cel mai interesat de reutiliză-
rile diferitor elemente materiale romane în epocile medievală şi premo-
dernă, cu o serie de excelente tratări), V. Wollmann, I.I. Russu (ca editor 
principal al unui număr impresionant de volume de Inscriptiones Daciae 
Romanae), A.C. Hamat. Reunind şi înfăţişând scriptic propriile descope-
riri şi/sau ale altor merituoşi savanţi, care şi-au făcut datoria de a le face 
cunoscute, suntem acum în măsură să urmărim amprente romane în vre-
mea imediat postromană, în epoca migraţiilor, cea medievală, modernă 
ori chiar contemporană şi din această perspectivă. De altfel, elemente de 
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cultură medievală sau material constructiv de la structuri medievale vor 
fi reutilizate, firesc, de indivizii epocii moderne.

Întrebuinţând aici termenul „reutilizare” cu sens general, atragem 
atenţia că s-a făcut pentru Evul Mediu timpuriu o distincţie terminolo-
gică. Folosirea de mai departe priveşte elementele cu înfăţişarea lor ori-
ginară („Weiterverwendung”), pe când refolosirea propriu-zisă se referă 
la elementele produse din materia primă a unor piese vechi („Wieder-
verwendung”). 

Elementele romane reutilizate variază de la diferite artefacte mai mult 
sau mai puţin mărunte (inclusiv vase ceramice, monede şi geme/camee), 
de la opere sculpturale, inscripţii ori varii piese lucrate în material litic 
până la piatra ordinară a construcţiilor (fasonată ori nu) şi materialul te-
gular, strânse simplu din ruine sau cu strădanie dislocate din structurile 
încă închegate.

Fibule din epoca romană târzie  
de pe situl de la Lipoveni-La Nisipărie (r-nul Cimişlia)

Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC

În inventarul de obiecte al sitului cu mai multe orizonturi cultural-
cronologice de la Lipoveni-La Nisipărie, un loc distinct îl ocupă fibulele. 
Utilizate pentru prinderea veşmintelor, dar şi ca piese de podoabă, după 
cum se ştie, fibulele reprezintă o categorie a materialului arheologic cu o 
semnificaţie cronologică foarte importantă. Prin cercetările de salvare de 
până acum, la Lipoveni s-au găsit un număr de 10 fibule întregi sau, mai 
ales, fragmentare, toate aceste piese fiind legate de locuirea de tip Sânta-
na de Mureş-Černjachov din epoca romană târzie. Din totalul de 10 piese 
sigure recuperate, opt sunt de bronz, una de argint şi alta de fier. 

La fel ca şi în restul complexelor din perioada migraţiei goţilor, în 
aşezarea de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Lipoveni mai bine 
documentat este tipul de fibulă cu piciorul întors şi înfăşurat, în care pot 
fi incluse nouă piese. Dintre acestea însă doar două fibule sunt întregi, un 
exemplar fiind prevăzut cu resort lung, iar altul prezintă resortul scurt 
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în formă de arbaletă. Din punct de vedere cronologic, fibulele de tipul cu 
piciorul întors pe dedesubt, având resortul prelung, se datează cu precă-
dere în al doilea sfert al secolului IV d. Hr., pe când piesele cu resortul 
scurt sunt proprii etapei C3b, corespunzătoare celui de-al treilea sfert al 
veacului respectiv. 

Un alt tip de fibulă este reprezentat doar printr-un fragment, care cu-
prinde piciorul faţetat şi o parte din portagrafa fixă a unei fibule de bronz. 
Fibulele de tipul cu portagrafa fixă apar relativ rar în mediul culturii Sân-
tana de Mureş-Černjachov, ele fiind datate, în general, în cursul secolului 
IV d. Hr. 

Accesoriile vestimentare prezentate, alături de alte materiale arheo-
logice specifice, pledează pentru încadrarea cronologică a aşezării de tip 
Sântana de Mureş-Černjachov de la Lipoveni-La Nisipărie în limitele se-
colului IV d. Hr.

* Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arhe-
ologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.

Daco-romani şi romanici de la Dunăre în slujba imperiului 
(secolul al V-lea)

Vlad D. GHIMPU

În literatura arheologică a culturii Sântana de Mureş-Cerneahov, care 
a reprezentat, ca entitate politică, în primul rând, goţii, în spaţiul din-
tre Nistru şi în Carpaţi, se aduc diferite argumente despre prezenţa mai 
multor elemente de vestigii materiale ale geto-dacilor, anterioare acestei 
perioade. Însă lipsesc cu desăvârşire exemple din informaţiile scrise, care 
ar confirma şi documentar dovezile arheologice. În opinia noastră, ele se 
pot extrage de la numele unor personalităţi numite gotice, sau de alte et-
nii, care s-au manifestat în activitatea publică a statului romano-bizantin. 

În teritoriile de pe malul stâng al Dunării de Jos, goţii s-au instalat 
predominant într-o perioadă începută din primele decenii ale secolului 
al IV-lea, şi ajung spre vest în Transilvania de est în al doilea sfert al se-
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colului, durând prin cultura Sântana de Mureş-Cerneahov până în anul 
376, odată cu migraţia devastatoare a hunilor. Ei constituiau, în realitate, 
ramura de vest a acestui popor, numiţi vizigoţi, care s-au delimitat, la 
Nistru, de formaţia lor estică (ostrogoţii) încă înainte de venirea iureşului 
hunic. În aceste circumstanţe, o parte din populaţia locală daco-getică, 
prezumtiv, se poate admite că ar fi fost asimilată de vizigoţi, de unde s-au 
şi creştinat în ritul arian, propagat printre ei încă în zona carpatică. 

Invazia hunilor din est spre Dunăre, în anul 376, a produs o destabi-
lizare catastrofală, mai întâi, în stepa europeană, dislocând din habitatul 
lor mai multe popoare. De frica invadatorilor asiatici, o parte din vizigoţi 
s-au cerut la adăpost şi au fost primiţi în imperiu de împăratul Valens, 
cu condiţia de a se creştina cu toţii în rit arian, religie împărtăşită şi de 
dânsul, dar, printr-un concurs nefavorabil, din cauza administraţiei loca-
le care i-a primit neprietenos, ei s-au răsculat la sudul Dunării. Dezastrul 
de la Adrianople, din august 378, a fost un moment de cotitură epocală în 
istoria romanilor. În câteva ore, o mare parte din armata romană de luptă 
a fost distrusă de goţi, iar împăratul Valens însuşi a murit pe câmpul de 
luptă. Noul Augustus, Teodosios I (379-395), un militar, a fost forţat să 
facă reforme drastice, pentru a restabili pacea. El a permis goţilor şi altor 
barbari victorioşi să se stabilească ca stăpâni pe pământul imperiului, în 
Tracia; şi, pentru a remedia lacunele cauzate, a deschis rândurile armatei 
pentru ei. Barbarizarea armatei romane, adică înrolarea barbarilor în tru-
pele regulate, a fost o practică consacrată încă din secolul al IV-lea. După 
reformele lui Diocleţian şi Constantin cel Mare, dimensiunile armatei au 
crescut foarte mult şi imperiul era „înfometat” de ostaşi. Împreună cu 
ţăranii şi fiii membrilor armatei (încorporaţi prin lege), barbarii au ga-
rantat majoritatea noilor recruţi din armatele imperiale. Ei au intrat ca 
mercenari, unii ca foşti prizonieri, pentru a scăpa de sclavie sau moarte 
(tributarii şi dediticii), iar alţii – în urma acordurilor de foederaţi. În epo-
ca teodosiană, acest obicei a suferit o accelerare bruscă şi, de asemenea, 
un salt neaşteptat în calitate. Teodosie, de fapt, nu numai că a salutat 
un număr mai mare de barbari în rândul trupelor; mulţi aristocraţi de 
origine barbară au devenit ofiţeri, responsabili pentru misiuni importan-
te. Mai mult ca atât, înainte de Teodosie, s-a încercat diluarea „spiritului 
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trupelor”, dispersarea ostaşilor barbari în unităţi diferite şi îndepărtate 
şi supunerea lor la o pregătire şi disciplină asiduă, prevăzute în armata 
romană. Dimpotrivă, înrolarea masivă în epoca teodosiană a dus la for-
marea unor unităţi compuse predominant din barbari. De fapt, armata 
romană a fost umplută cu barbari şi comandată de alţi barbari.

Dar, după intrarea în masă a barbarilor în armată, prin voinţa lui Te-
odosie I, o mişcare de rebeliune a traversat Estul Roman. Cu o determi-
nare nemiloasă, Teodosie a reuşit să suprime această ostilitate, chiar şi 
unele răscoale din mai multe oraşe. Povestea unor personalităţi gotice şi 
a adepţilor lor începe după aceste premise sângeroase. Treptat, un grup 
de putere, compus în mare parte din barbari şi arieni (militari), a reuşit 
să se impună la curtea imperială a Estului bizantin până în anul 471. În 
lucrarea noastră, vom analiza unele dintre aceste personalităţi marcante, 
în special, prin explicarea numelor după studii recunoscute de latină po-
pulară, interesul nostru fiind marcat imperios şi de unele episoade tragice 
în viaţa acestor oameni, pe care îi apreciem ca originari de la Dunărea de 
Jos, inclusiv prin imaginile rămase, cu reprezentarea lor, ale unui nespus 
de valoros exponat, care provine din secolul al V-lea şi e păstrat până as-
tăzi într-un muzeu din Italia, fiind un produs istoric extrem de prestigios 
ce ilustrează această perioadă.

Medieval hill-forts of Ulychi people in Southern Bug region. 
Features of landscape use

Olga MANIGDA, Olha HRABOVSKA

This contribution is dedicated to the hill-forts of the medieval tribe 
of “ulychi” who came to a region of Southern Buh River in the late 10th 
century AD and left here about 50 remains of hill-forts. We know abo-
ut the time of their appearance here from the chronicle, in which it is 
written that due to military conflicts with the Kyiv princes Oleg and Igor 
(10th century AD) ulychi lost their capital – “Peresechen” (which means 
“passed through town” or “intersected town”) and went and settled “by 
Boh river” (today – Southern Bug River).
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Today, the antiquities of ulychi people are being studied by the Ar-
chaeological expedition “Ulychi”, created in December 2018 jointly by the 
Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine 
(Kyiv) and Vinnytsya Regional Museum of Local History. The expediti-
on conducts reconnaissance survey in search of hill-forts and settlements 
of ulychi people, topographic measurements, archaeological research for 
the purpose of verifying the dating of the fortifications, as well as carries 
out monitoring and aerial photography to establish the current state of 
archaeological sites.

Considering the basic version that ulychi people in the territory of So-
uthern Bug basin are not an autochthonous population, we are inevitably 
faced with the question of how exactly they used the space in which they 
decided to settle? The ulychi people become identifiable at the end of the 
10th century, in a region that until then had belonged to the distribution 
area of the Raikovetska archaeological culture of the 8th-10th centuries. 

We find the stratification of this culture at the places of the construc-
tion of the hill-forts of ulychi (Voronovytsia 1), in the nearby settlements 
(Gostynne, etc.). The nature of the interaction between the autochthono-
us and the newcomer population will obviously be hidden from us forever. 
Only the fact of direct contact is indisputable. It should also be noticed, 
that has been found no more than ten the settlements of 8th-10th cent. of 
Raikovetska culture in the Southern Buh region, while in the neighboring 
regions (Middle and Upper Dniester) it is a time of cultural flourishing 
and the existence of many hundreds of Raikovetska culture settlements.

However, what we can consider for sure is the fact of mass constructi-
on of ulychi hill-forts, which dated mainly to the first half and the middle 
of the 11th century and were inhabited no more than one hundred years. 

The territory that ulychi came from with such traditions of building 
fortresses is still a mystery for us. And, although the chronicle says that 
ulychi people escaped from Kyiv land (the territory located 300 km nort-
heast from Southern Buh region), we have no material evidence of the 
presence of fortifications in Kyiv land, which can be strongly identified 
with ulychi people. Instead, we find a plausible hypothesis, which has 



75

been repeatedly expressed in the literature, that such a tradition of buil-
ding fortifications exists on the Lower and Middle Dniester – now the 
territory of modern Moldova.

Despre o buterolă din secolul al X-lea, descoperită la 
Mârzoaia, r-nul Nisporeni, Republica Moldova

Ion TENTIUC, Octavian MUNTEANU

Dintre categoriile de arme şi echipament militar, atribuite perioadei 
medievale timpurii (secolele IX-XI), în regiunea carpato-nistreană se 
disting, prin raritate, spadele şi săbiile. Considerate „arme nobile” şi de 
prestigiu, de origine bizantină sau scandinavă, acestea au constituit, în 
toate timpurile, adevărate simboluri ale elitelor militare. În spaţiul carpa-
to-dunăreano-pontic au fost identificate spade întregi sau fragmentare la 
Paşcani (jud. Iaşi), Albeşti (jud. Constanţa), Alba Iulia (jud. Alba), Vetiş 
(jud. Satu Mare) etc. Unele dintre ele (spada de la Albeşti) poartă pe lamă 
inscripţia „Ulfberht”, aparţinând atelierului unde a fost confecţionată. 
Componente ale spadelor şi săbiilor, reprezentate de gărzi din bronz sau 
din fier, de butoane pentru mâner sau de vârfuri de teacă din fier, din 
bronz sau din argint, au fost descoperite la Dinogetia, Păcuiul lui Soare, 
Alba Iulia, Echimăuţi (r-nul Rezina), Bârlad (jud. Vaslui), Fundu Herţii 
(jud. Botoşani), Ruhotin-Corneşti (reg. Cernăuţi) etc. Unele dintre aces-
tea au fost apreciate ca fiind de factură bizantină sau orientală, cele mai 
multe dovedindu-se a fi de origine nord-europeană.

Prin prezenta comunicare, includem în circuitul ştiinţific o buterolă 
(vârf de teacă de spadă), descoperită în localitatea Mârzoaia, r-nul Nis-
poreni, Republica Moldova. Artefactul reprezintă unul dintre puţinele 
componente de acest fel ale spadelor medievale timpurii, identificate în 
arealul medieval românesc. Dintre acestea amintim o buterolă din argint 
aurit şi una (?) din fier de la Echimăuţi, dar şi câteva piese din bronz de la 
Bârlad şi Alba Iulia. 
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Vârful de teacă de la Mârzoaia este turnat din bronz. Pe ambele 
suprafeţe are un decor animalier identic, care reprezintă un patruped re-
alizat din benzi şi vrejuri împletite, redat în stilul ornamental scandinav 
Jelling. Chiar dacă „coroana” sau „gura” vârfului de teacă a fost ruptă 
în vechime, analogiile existente permit să înţelegem că aceasta era ima-
ginată în forma unui cap turtit de animal, interpretat de cercetători ca 
reprezentând un lup sau un câine, realizat în stilul Borre. Se consideră că 
decorul ar imagina o fiară din bestiarul mitologic scandinav (lupul uriaş 
Fenrir), care participă la ultima luptă a zeilor din ziua Ragnarök. Imagi-
nea lui Fenrir apare frecvent în poemele islandeze şi norvegiene din seco-
lele X-XI, cum ar fi marele poem eddic Völuspá (Profeţiile Clarvăzătoa-
rei) din manuscrisul Codex Regius şi din Edda Veche, sau Völsunga saga, 
evocând evenimente şi personaje din mitologia germanică. Fiu al zeului 
Loki şi al unei uriaşe cu numele Angrboda, Fenrir a crescut înspăimântă-
tor, prorocirile prezicându-i că va fi cel care va aduce sfârşitul lumii zeilor. 
Prin vicleşug, zeii l-au legat cu un lanţ magic, înfigându-i în gură o spadă. 
Această scenă mitologică pare a fi reprezentată pe buterolă.

Conform clasificării propuse de P. Paulsen, vârful de teacă de la Mâr-
zoaia aparţine tipului II:1 sau „grupului suedez”. Piesa poate fi atribuită 
celei de-a doua jumătăţi a secolului al X-lea, multiple analogii fiind des-
coperite în siturile medievale timpurii din Europa de Nord, Centrală şi de 
Est, precum cele de la Birca, Linkuhnen, Gnezdovo, Listvin, Šestovitzy, 
Riurikovo gorodišče, lângă Novgorod, Danilovka, Dombrádról, etc.

Военное дело древнерусского населения Поросья в ХІ в.  
(по материалам могильника Остров)

Вячеслав БАРАНОВ, Всеволод ИВАКИН, Артём ЛОБАН 

В 2017-2019 гг. Архитектурно-археологическая экспедиция Ин-
ститута археологии НАН Украины провела охранные археологи-
ческие исследования средневекового могильника у с. Остров Ро-
китнянского района Киевской области. Могильник расположен на 
первой надпойменной террасе правого берега р. Рось. На противо-
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положном берегу в пойме расположено древнерусское городище 
Старые Сухолисы. Всего в течение 2017-2019 гг. было исследовано 
67 погребений. Археологический инвентарь, выявленный в погребе-
ниях, в целом не характерен для древностей Южной Руси и находит 
свои аналогии в погребальных комплексах западных балтов. 

В 16 погребениях были выявлены различные предметы вооруже-
ния (24% от всех зафиксированных погребений, в том числе и пол-
ностью разрушенных). Основу комплекса вооружения составляют 
боевые топоры, выявленные в 12 погребениях. Топоры в основном 
относятся к хорошо известным в древнерусских памятниках типам. 
Прежде всего, это топоры с опущенным лезвием, двумя боковыми 
щекавицами и удлиненным вырезным обухом – IV тип по типоло-
гии А. Кирпичникова (выявлены в 9 погребальных комплексах). По 
мнению А. Кирпичникова, этот тип топоров был наиболее массовым 
в Восточной Европе в XI–XIII вв. В одном погребении был зафик-
сирован топор другого хорошо известного на Руси типа – с узким 
лезвием, щекавицами и удлиненным вырезным обухом (III тип по 
типологии А. Кирпичникова). Еще один топор, выявленный на не-
крополе, в древностях Южной Руси встречается крайне редко. Он 
относится к типу М по типологии Я. Петерсона и имеет северное – 
скандинавское – происхождение. 

Вторым по численности типом вооружения, выявленном на мо-
гильнике Остров, являются наконечники копий и сулиц, зафиксиро-
ванные в пяти погребениях. Наконечники относятся к двум хорошо 
известным в южнорусских памятниках типам – второму варианту I 
типа по типологии А. Кирпичникова (ланцетовидной формы) и к III 
типу (удлиненно-треугольной формы с плечиками, расположенны-
ми в нижней части лезвия). 

Клинковое оружие на сегодняшний день представлено един-
ственной находкой навершия рукояти меча, которое можно отнести 
к местному деривату типа S по типологии Я. Петерсона. 

В целом характер вооружения указывает на преобладание пехо-
тинцев среди населения, оставившего могильник у с. Остров. Ис-
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пользование сулиц не было характерно для древнерусской военной 
традиции начального этапа и, видимо, было принесено западными 
балтами, для которых этот тип вооружения достаточно характерен. 

Появление западно-балтских переселенцев в Поросье, видимо, 
следует связывать с активной деятельностью великих князей Влади-
мира и Ярослава по укреплению южной границы Русского государ-
ства и защите южнорусских земель от кочевников. С именами этих 
князей следует связывать строительство новой оборонительной ли-
нии вдоль реки Рось, в том числе и городища у с. Старые Сухолисы. 
Появление этой линии хорошо иллюстрирует те фундаментальные 
изменения, которые произошли на рубеже Х - ХI вв. в военном деле 
Русского государства.

Analiza antropologică a unui lot scheletic medieval de la 
Târgovişte Calea Domnească 192 (jud. Dâmbovița, România)

Gabriel VASILE

În anul 2020, o echipă de arheologi de la Complexul Naţional Mu-
zeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, condusă de arheologul expert 
dr. Florin Gabriel Petrică, a întreprins cercetări arheologice preventive 
în zona inclusă în situl arheologic Vatra Oraşului Medieval, la adresa 
Târgovişte, jud. Dâmboviţa, str. Calea Domnească nr. 192, proprietate 
amplasată chiar vis-à-vis de Curtea Domnească din Târgovişte. Cu acest 
prilej, în suprafaţa cercetată (78 mp) au fost descoperite patru niveluri 
culturale medievale (sec. XIV-XX). De interes pentru analiza noastră este 
cel de-al doilea nivel, reprezentat de un cimitir, parţial surprins şi datat, 
în principal, pe baza unor monede, în sec. XVI-XVIII. Au fost identificate 
25 de morminte de inhumaţie, cu defuncţi depuşi în decubit dorsal şi pe 
alocuri suprapuşi, fapt ce a făcut dificilă deosebirea între indivizi.

Materialul scheletic uman, identificat în cele 25 de morminte de la 
Târgovişte Calea Domnească 192, provine de la 36 de indivizi. Majorita-
tea dintre aceştia sunt subadulţi (23), din toate grupele de vârstă: fœtus/
nou-născut (3), infant (8), infans I (7), infans II (4) şi adolescent (1). In-
divizii adulţi (13) aparţin, în egală măsură, claselor adult tânăr, adult ma-
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tur şi adult bătrân (câte 2), iar în 7 situaţii nu au putut fi încadraţi specific. 
Sexul a putut fi determinat în 12 cazuri: 8 femei şi 4 bărbaţi. Frecvenţa 
la deces, destul de ridicată în cadrul subadulţilor, şi, implicit, o valoare 
scăzută a speranţei de viaţă la naştere ridică semne de întrebare cu privire 
la cauzele mortalităţii (război, masacre, boli, foamete?) populaţiei medi-
evale de la Târgovişte. Prin observarea substraturilor patologice dentare 
şi osoase, am încercat să aflăm potenţialele cauze ale deceselor. Analiza 
antropologică a urmărit şi prelevarea de date (bio)metrice care, pe lân-
gă detalii despre morfologia oaselor, ne oferă şi posibilitatea calculului 
staturii şi greutăţii scheletice. În vederea stabilirii distanţelor genetice 
între diferite populaţii din Muntenia, am înregistrat şi un set de caracte-
re epigenetice dentare, craniene şi postcraniene. Nu în ultimul rând, am 
evaluat şi o serie de markeri ai stresului musculo-scheletic (ocupaţional). 
Cu ajutorul acestor indicatori, am încercat să evaluăm tiparul (tipul) şi 
nivelul (intensitatea) activităţilor fizice constante, repetate, aşa-numita 
„activitate zilnică“ a indivizilor analizaţi. 

* Analiza antropologică s-a desfășurat în cadrul proiectului postdoctoral finanțat de UE-
FISCDI – Înainte și după moarte. O perspectivă bioarheologică asupra populațiilor din ne-
cropole medievale din Muntenia (BioArchMed) – cod: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0351.

Urmele de traumatisme osoase, surprinse la populația 
deshumată din necropola medievală de la Roman-

Arhiepiscopie (jud. Neamț, România)

Robert Daniel SIMALCSIK, Angela SIMALCSIK

Materialul osteologic la care ne referim în acest studiu provine din 
necropola medievală Roman-Arhiepiscopie (judeţul Neamţ, România), 
încadrată cronologic, conform datelor arheologice, în secolele XV-XVII 
şi cercetată, mai întâi, în intervalul anilor 1998-2004, de către arheolo-
gul Vasile Ursachi şi, ulterior, în anul 2015, de către arheologul George-
Dan Hânceanu. În campania din anul 2015, au fost cercetate, în total, 210 
morminte, atribuite perioadei medievale (secolele XV-XVII). 
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Seria scheletică analizată antropologic însumează 226 de indivizi, din 
care 57 sunt adulţi de sex masculin, 63 sunt adulţi de sex feminin şi 108 
sunt sub-adulţi, în mare parte indeterminabili ca sex. Tabloul antropo-
logic al acestei populaţii dispărute se integrează în contextul perioadei 
medievale din arealul submontan. Analiza antropologică a relevat nume-
roase anomalii şi patologii dentare şi osoase, indicatori ocupaţionali, dar 
şi traumatisme. 

Leziunile ţesutului osos la acest segment populaţional înregistrează o 
prezenţă moderată. Traumatismele craniene, cauzate de lovituri directe 
sau accidente, au fost identificate doar la adulţi (şapte bărbaţi şi două 
femei), cu evidente semne de vindecare. Leziunile pe frontal au fost înre-
gistrate în trei cazuri, pe occipital – în trei cazuri, pe parietalul stâng – în 
două cazuri, iar pe parietalul drept, temporalul drept şi nazalul stâng – 
în câte un caz. Fracturile la nivelul oaselor postcraniene, cauzate cel mai 
frecvent de traumatisme (lovituri violente sau accidentale), de vârsta 
avansată (din cauza osteoporozei), de unele procese infecţioase ale osului, 
tumorile maligne sau o serie de boli congenitale, apar destul de frecvent 
în această populaţie – în 19 cazuri (12 bărbaţi, şase femei şi un subadult). 
Majoritatea leziunilor/fracturilor (16 cazuri) sunt produse ante mortem, 
adică prezintă urme clare de vindecare. În doar trei cazuri, semnele de 
refacere a ţesutului osos lipsesc, liniile de fractură având caracteristici 
perimortem. Suntem de părere că această populaţie nu se implica prea 
frecvent în ciocniri violente, avea un caracter semisedentar, cu un mod 
de viaţă obişnuit pentru acele vremuri. La patru indivizi de sex masculin 
(M. 61, M. 70, M. 114 şi M. 132), cu osatură robustă şi statură scheletică 
mare, remarcăm o serie de caracteristici ale scheletului postcranian, ce 
se manifestă în tandem, astfel încât putem considera că aceştia poartă 
marcherii „sindromului călăreţului”. La doi dintre aceştia (M. 70 şi M. 
132) au fost identificate şi traumatisme produse ante mortem, care pot fi 
atribuite ocupaţiei militare ecvestre, care în anumite situaţii, firesc, poate 
duce la răni de acest gen.
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Starea de sănătate şi profilul ocupațional în târgul Lăpuşnei 
medievale

Angela SIMALCSIK, Ion URSU, Ion CIOBANU

Necropola medievală de la Lăpuşna (sec. XV-XVII) a fost cercetată, în 
anul 2013, de către specialiştii Agenţiei Naţionale Arheologice din Chişinău 
şi ai Institutului Patrimoniului Cultural. Au fost studiate 30 de morminte 
de inhumaţie, cu defuncţi înhumaţi în decubit dorsal, cu mâinile pe torace 
sau pe abdomen. Necropola aparţine comunităţii creştine locale. 

Seria scheletică de la Lăpuşna a fost reevaluată din punct de vede-
re antropologic, pentru a evidenţia starea de sănătate şi indicatorii 
ocupaţionali pentru acest segment populaţional dispărut (şapte bărbaţi, 
10 femei şi cinci copii) şi a revela un crâmpei din viaţa de zi cu zi a locui-
torilor târgului medieval Lăpuşna. 

Cel puţin o pătrime din totalul de 22 de indivizi nu a trecut de vârsta 
adolescenţei. Riscul cel mai mare în ceea ce priveşte mortalitatea este în 
etapa de vârstă infans I (0-7 ani). Speranţa de viaţă la naştere este de doar 
30,7 ani. Vârsta medie la deces a segmentului populaţional adult mascu-
lin este de 36 ani, iar a celui feminin – de 39 ani. Indicele de masculinitate 
este subunitar (7 bărbaţi / 10 femei), ceea ce se poate traduce printr-o 
frecvenţă ridicată a evenimentelor conflictuale în sânul comunităţii. 

Starea de sănătate a acestui grup populaţional medieval a fost dedusă 
din analiza paleopatologică, iar activităţile cotidiene – din cea a indicato-
rilor stresului muscular. Cele mai frecvente patologii dentare sunt carii-
le, pierderile/căderile produse în timpul vieţii şi tartrul supragingival. Pe 
elementele osoase, cea mai frecventă patologie este osteoartrita, manifes-
tată cu precădere la nivelul coloanei vertebrale, pe oasele membrelor şi pe 
cele ale centurilor. 

Indicatorii stresului ocupaţional, funcţional sau biomecanic, observa-
bili pe suprafaţa oaselor, în regiunile unde se inserează muşchii prin ten-
doane şi ligamente, pot aduce o serie de informaţii legate de activitatea 
cotidiană a unui individ sau a unei populaţii. Au fost identificate inserţii 
musculare accentuate – atât pe oasele craniului, cât şi, mai ales, pe cele 
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ale membrelor şi centurilor. La acestea adăugăm numeroase modificări 
entezopatice, dar şi remodelări sau caracteristici care pot indica o serie 
de activităţi fizice, suprasolicitare musculo-scheletică, preferinţe în ceea 
ce priveşte poziţia în timpul lucrului sau odihnei. 

* Cercetarea a fost efectuată în cadrul proiectului 20.80009.1606.06 „Cercetarea și va-
lorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova”. 

O încercare de recuperare a patrimoniului construit dispărut. 
Cazul Bisericii Sf. Arhangheli de lângă cetatea Soroca

Sergiu MUSTEAȚĂ

Edificiile de cult, de rând cu alte elemente de patrimoniu constru-
it, constituie componentele esenţiale ale existenţei unei comunităţi. 
Moştenirea culturală a cetăţii, târgului, oraşului şi municipiului Soro-
ca este destul de variată. Dar un interes aparte îl reprezintă Biserica Sf. 
Arhangheli, care a existat în preajma cetăţii, fiind amintită, în 1657, şi 
de călătorul otoman Evliya Celebi. Totodată, biserica apare şi pe planu-
rile militare ale cetăţii din 1769 şi 1789. Reieşind din faptul că cetatea şi 
biserica Sf. Arhangeli „marchează nucleul de la care a pornit dezvolta-
rea urbană a localităţii” (Ciocanu 2015, 157), este important să cercetăm 
istoria acestui lăcaş de cult. De-a lungul secolelor XVI-XIX, structura 
şi amploarea târgului Soroca s-a modificat treptat, iar construcţiile noi 
le-au înlocuit pe cele mai vechi. Într-un şir de documente de la începu-
tul sec. XIX se atestă faptul că bisericile de la Soroca au fost puternic 
afectate de cutremure şi fulgere şi prezintă pericol pentru enoriaşi. Ast-
fel, în 1830 au fost demolate ambele biserici de la Soroca - Adormirea 
Maicii Domnului şi Sf. Arhangheli. În 1831, s-a decis construcţia într-un 
alt loc a unei noi biserici cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care 
a fost dată în exploatare abia în anul 1842. Dar biserica Sf. Arhangheli 
rămâne în istorie, fără a mai fi amintită în vreun document. Pe Planul 
oraşului Soroca din 1846 rămâne doar cimitirul bisericii Sf. Arhangheli, 
care va dispărea şi el la scurt timp, în contextul reamenajării teritoriului 
din jurul cetăţii. Din aceste considerente, în cadrul proiectului „Bijuterii 
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medievale: cetăţile Hotin, Soroca, Suceava”, implementat cu susţinerea 
UE (2012-2015), am realizat mai multe investigaţii arheologice, printre 
care şi căutarea urmelor bisericii Sf. Arhangheli de lângă cetatea Soroca. 
Astfel, în această comunicare vom prezenta metodele (non-invazive şi 
invazive), etapele (documentare, analiză, investigaţii de suprafaţă, săpă-
turi arheologice) şi rezultatele acestor investigaţii (coroborarea obiecti-
velor cu rezultatele cercetării). 

* Cercetarea a fost efectuată în cadrul proiectului 20.80009.1606.06 „Cercetarea și va-
lorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova”. 

Cetatea Soroca: noi descoperiri arheologice

Sergiu MUSTEAȚĂ, Ion TENTIUC, Ion URSU

Cetatea Soroca este una dintre cele mai bine păstrate construcţii de-
fensive medievale, iar arhitectura ei o face originală în tot spaţiul est-euro-
pean. Cetatea a beneficiat, pe parcursul secolului al XX-lea, de mai multe 
investigaţii arheologice. Între anii 2012 şi 2019 s-a realizat o nouă rundă 
de investigaţii arheologice la cetatea Soroca, care au scos în evidenţă o 
serie de vestigii ce facilitează o mai bună înţelegere a cetăţii din pământ 
şi lemn şi a citadelei de piatră. În toamna anului curent au fost reluate 
cercetările arheologice în incinta cetăţii Soroca, pentru a verifica un şir 
de elemente de ordin arhitectural – atât ale fundaţiilor cazematelor, cât 
şi ale fundaţiei cetăţii. O sarcina aparte a fost cercetarea intrării în cetate, 
pentru a verifica existenţa sau lipsa capcanei (gurii de lup). Astfel, în re-
zultatul investigaţiilor din 2021, putem semnala cu certitudine existenţa 
a două gropi adânci, amenajate în turnul de intrare al cetăţii. În comuni-
carea noastră vom prezenta mai multe detalii privind descoperirile arhe-
ologice din anul 2021 şi vom face concluzii preliminare privind sistemul 
de capcană de la intrarea în cetatea în Soroca.

* Cercetarea a fost efectuată în cadrul proiectului 20.80009.1606.06 „Cercetarea și va-
lorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova”. 
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Museum archaeology in the National Reserve  
“Kyiv-Pechersk Lavra”

Sergiy TARANENKO

Museum archaeology as a separate area of activity is not defined cle-
arly in the academic field, although there are specialized courses in the 
leading universities of Ukraine. For example, the Kyiv Taras Shevchenko 
University offers students a course in Archaeological Museum Studies. 
Students study the problems of the history of archaeological museums, 
trends in museum development in the world and Ukraine, features of 
storage, display, research of archaeological museum collections, areas of 
work with archaeological museum collections.

Museum structure. As of 2021, the Kyiv-Pechersk Lavra National Re-
serve has a structural unit – the research sector of archaeology. The tasks 
of the research sector are as following:

– conducting protection and scientific archaeological research on the 
territory of the Reserve and within its buffer zone;

– in-house processing and research of monuments discovered during 
excavations with their subsequent transfer to the funds of the Re-
serve;

– development of proposals for the protection, preservation and pro-
per study of cultural heritage monuments of the Reserve;

– historical research of the Kyiv-Pechersk Lavra and its monuments; 
history of archaeological and monumental research in the Reserve;

– research of monuments from the stock collections of the Reserve 
(first of all, conservation groups „Archeology”);

– writing scientific and popular science articles, monographs; prepa-
ration of catalogues, indexes, thematic collections;

– participation in the organization and carrying out of scientific con-
ferences, seminars, round tables;

– providing scientific and consulting assistance to employees of the 
Reserve, scientists from other institutions and organizations.
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Excavation. Scientific and rescue archaeological research are man-
datory to support any land works on the territory of the Reserve. Since 
2016 regular stationary excavations are conducted as part of university 
students’ archaeological scientific and practical seminars.

Museification of monuments. We know six monuments of monumen-
tal architecture of the 11th-13th centuries on the territory of the Reserve. 
We have used the following types of museumification: museumification 
under glass, tracing of foundation lines in situ; architectural sounding on 
the original monument; restoration of the original monument; museumi-
fication under the protective pavilion.

Marking archaeological monuments on the territory of the Reserve. 
In 2018, the first stage of the project on marking the historical space of 
the Reserve was implemented. Models were developed for six archaeolo-
gical tourist information stands. The marking of archaeological sites has 
so far been carried out only in the context of their connection with archi-
tectural monuments.

Digitalization. In 2016, the archaeological research sector personnel 
created the electronic database “Archaeological map of the reserve”, whi-
ch allows providing further research. As of 2021, the map shows 363 sites 
of archaeological excavations in the history of research on the territory of 
the Kyiv-Pechersk Lavra, starting from 1914.

Exhibition activities. During the period from 2016 to 2021, several ex-
hibitions directly related to archaeology were created: “Three thousand 
years of history. Archaeological research of the territory of the Church 
of the Savior in Berestov (2018-2019)”, “Collection of building materials 
from the territory of Kyiv-Pechersk Lavra”. “Archaeological research of 
the Assumption Cathedral 1945-2000” and “Ancient Rus outpost in Pe-
chersk”.

Publishing activities. In 2019, the first scientific publication in the his-
tory of the Reserve for archaeology was published – “Archaeological map 
of the”. In 2021, two non-fiction books were prepared – “The Church of 
the Savior in Brest. History of one discovery” and “30 stories of the ar-
chaeology of the Kyiv-Pechersk Lavra since Independence”.
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Perspectives. I believe that the creation of the Archaeological Park of 
the Kyiv-Pechersk Lavra will be an ideal example of the realization/exis-
tence of museum archaeology in the Reserve.

Cercetări arheologice la turnul-clopotniță din cadrul 
ansamblului bisericesc „Sf. Spiridon”

Elena GHERMAN, Cosmin NIȚĂ

Fosta mănăstire Sf. Spiridon, cunoscută şi ca primul aşezământ spita-
licesc din Iaşi, este situată în partea de nord a oraşului. Dacă la începu-
turile existenţei sale era considerată a fi la marginea târgului, în prezent 
acest ansamblu, care include şi clădirile spitalului universitar Sf. Spiri-
don, este în plin centrul oraşului.

În cadrul fostului ansamblu mănăstiresc al bisericii Sf. Spiridon (con-
struită între anii 1756-1758) se distinge în mod deosebit turnul-clopotniţă. 
Acesta a fost ridicat în anul 1786 şi refăcut între anii 1807-1808. Ca ele-
ment arhitectural distinct este acoperişul turnului, care aminteşte de aco-
perământul de cap al Sfântului Spiridon, un culion din papură.

În curtea mănăstirii exista o cişmea, construită în 1736, dar în tim-
pul domnitorului Grigore al III-lea Ghica, în anul 1765, s-au făcut, din 
nou, două cişmele la intrarea în incintă, adosate turnului. Acestea sunt 
decorate în stil oriental şi au inscripţii în limbile română, greacă şi turcă, 
străjuind turnul-clopotniţă. 

De-a lungul timpului, turnul a suferit mai multe transformări; 
supraînălţarea care s-a făcut pentru a adăposti camera clopotelor a fost 
iniţial construită din lemn, dar desele incendii, care au avut loc în Iaşi şi 
cărora le-a căzut pradă şi aşezământul monahal de la Sf. Spiridon, au dus 
la distrugerea acestei amenajări. În prezent, camera clopotelor, cu cele 
două etaje, este construită din cărămidă şi decorată în stil neoclasic. Se 
distinge şi un orologiu care datează tot de la mijlocul secolului al XIX-
lea şi este şi acum în stare de funcţionare. Turnul nu a cunoscut nicio 
etapă de restaurare, deşi au fost propuneri venite din partea Comisiei 
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Naţionale a Monumentelor, la începutul secolului al XX-lea. În prezent, 
atât turnul, cât şi biserica vor intra într-un complex proces de consolida-
re şi restaurare.

Research of the archaeological heritage discovered in the 
crypt of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni at Căpriana 

Monastery, using non-invasive methods

Maria GEBA, Mariana GUGEANU

Under its collaboration with Căpriana Monastery, The Centre for Re-
search and Restoration-Conservation of the Cultural Heritage, within 
“Moldova” National Museum Complex of Iaşi, became part of an ample 
programme for the research, restoration and conservation of the valuable 
ecclesiastical heritage discovered in the crypt of Metropolitan Gavriil Bă-
nulescu-Bodoni at Căpriana Monastery.

By means of several case studies (for the items Mitre, Paramandyas, 
Sakkos), the paper shows the results obtained by researching with non-
invasive methods (X-ray fluorescence spectrometry (XRF), Fourier 
transform infrared spectrometry (FTIR), Raman spectrometry) the ar-
chaeological heritage discovered in the crypt of Metropolitan Gavriil Bă-
nulescu-Bodoni.

The respect towards the integrity of the heritage items requires in 
situ scientific investigations that use non-destructive and non-invasive 
analytical methods. Scientific research using modern means is essen-
tial for a proper evolution of the conservation-restoration process. The 
aim of scientific investigations is to know the structure of the object, its 
state of conservation, to identify the nature of the composing materials, 
the corrosion products, the biological degradations. Each object coming 
from archaeological environment is subject to a process of scientific re-
search and investigation, prior to the process of conservation-restoration. 
The advanced research technique, which can be applied also in the fi-
eld of conservation-restoration of heritage items, provides nowadays the 
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opportunity to thoroughly investigate these objects from the point of view 
of physical and chemical characteristics.

As is the case with the medical field, the restorer requires a laboratory 
examination in order to identify the chemical composition of the various 
composing materials (metallic thread, sequins, buttons or other accesso-
ries), the nature and characteristics of dyes, the nature and characteris-
tics of deposits, the nature and structural characteristics of threads and 
weavings so that a diagnosis of the state of conservation and of the appro-
priate conservation-restoration interventions can be made. Each object 
is unique, has a unique diagnostic, that has to be known in its specifi-
city through scientific analytical and technical means. At the same time, 
a documentation is carried out for the object, from the historical, artistic, 
stylistic points of view. Based on these results, the restorer submits the 
conservation-restoration methodology to the restoration commission, in-
dicating the stages, the materials and substances intended to be used in 
the conservation-restoration process of the object under study.

Each conservation-restoration intervention has to follow a well-esta-
blished, logical procedure. The first stage consists in the visual examina-
tion of the object. The next one includes thorough analyses by various te-
chniques: spectroscopy (XRF, FTIR), Raman spectrometry, microscopic 
investigations (optical microscopy, scanning electron microscopy), inclu-
ding microbiological analyses. Generally, the methods of analysis used 
by physicists and chemists to investigate archaeological objects are non-
invasive. Yet, there are cases in which the investigation specialist, due to 
various reasons, has to make a compromise in the case of the investigated 
object and choose minimally invasive methods. To this end, a sample of 
small size must be taken from the less visible areas of the object.

The study highlighted the presence of several metallic threads, bands 
and sequins of noble metals - silver with high purity, exceeding 90%, gil-
ded in most of the cases -, of metallic accessories made of silver and gilded 
silver, silver and gold alloy (the Cross, the Mitre); all the above mentioned 
emphasize the importance granted to the personality of Metropolitan Ga-
vriil Bănulescu-Bodoni (1746-1821), buried at Căpriana Monastery.
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Research, conservation and restoration of the liturgical 
archaeological textile item Epimanikion (Right) discovered in 

the crypt of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni

Mariana GUGEANU

The paper deals with the issue of the conservation-restoration of the 
liturgical archaeological textile Right Epimanikion that was discovered 
during the archaeological excavations carried out in August 2016, at Că-
priana Monastery – the Republic of Moldova, and belonged to Metropo-
litan Gavriil Bănulescu-Bodoni.

Archaeological research gives back to present time significant histori-
cal discoveries, including artefacts made by various textile techniques. As 
against inorganic archaeological materials (pottery, metal), archaeologi-
cal textiles represent rare discoveries.

Out of all archaeological vestiges, textiles are the objects most sensiti-
ve to the action of the degradation factors, whose cumulative effect could 
lead, at the worst, to complete destruction unless rescuing measures are 
taken right after their excavation from the burial environment. The con-
servation-restoration process applied in the case of archaeological texti-
les is one of the most complex ones, if one takes into consideration the 
organic nature or, in most of the cases, the composite nature (implying 
materials of different nature - organic and inorganic -) of the composing 
materials, and the various types of degradation generated by the cumula-
tive action of the factors existing in the burial environment. 

Scientific research using modern means is essential for a proper evo-
lution of the conservation-restoration process. The aim of scientific inves-
tigations is to know the structure of the object, its state of conservation, 
to identify the nature of the composing materials, the corrosion products, 
the biological degradations. Likewise, studies on archaeological textile 
items show not only their structure and composing materials, but also 
their manufacturing techniques. The results of visual examination, car-
ried out with unaided eye or magnifying optical instruments, and of phy-
sical and chemical analyses, performed using non-invasive modern tech-
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niques, are extremely useful to the restorer for establishing the object’s 
state of conservation and for choosing the appropriate conservation-re-
storation methodology.

The researches undertaken for the liturgical archaeological textile Right 
Epimanikion, from the point of view of identifying its manufacturing tech-
nique and the nature of its composing materials, have shown that the item 
(discovered in a fragmentary state) is made using the technique of manual 
embroidery on multiple support (textile and paper), with coloured natural 
silk threads (brown, ochre-brown, yellow-gold, emerald green), silver and 
gilded silver metallic threads wrapped around a natural silk core, spiral and 
facet metallic bands, copper and gilded silver sequins. The decoration of 
the embroidery includes floral motifs (roses, tulips) and motifs with a re-
ligious symbolic meaning (the cross, the bishop mitre); the latest equally 
have, in their artistic composition, decorative red and blue glass stones. 

The research and conservation-restoration interventions carried out 
for the liturgical archaeological textile item Right Epimanikion led to 
both stopping the degradation processes and stabilizing the chemical 
structure of the materials; they also allowed the identification of their ma-
nufacturing technique and their restoration. The information provided by 
the research using modern means has been extremely useful, allowing the 
conservation-restoration and museum valorization of the item, which is 
now part of the permanent collection of the “St. Hierarch Gavriil” Muse-
um of Căpriana Monastery.

Mărturii arheologice ale unor practici funerare la creştinii din 
Iaşii secolului al XVII-lea pe baza descoperirilor de la biserica 

Vovidenia

Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Cristina CORDOȘ 

În comunicarea de faţă, ne propunem prezentarea rezultatelor pre-
liminare ale cercetărilor arheologice preventive de la biserica Vovidenia 
din Iaşi referitoare la practicile funerare, identificate în perimetrul necro-
polei studiate. Se pare că această necropolă avea o vechime de două-trei 
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generaţii, întrucât în casetele trasate atât în interiorul, cât şi în exteriorul 
bisericii actuale a fost constatată o densitate destul de mare a înhumări-
lor, raportată la suprafaţa investigată. De asemenea, au fost identificate 
intersectări ale gropilor de morminte, precum şi „tăierea” unor morminte 
de către cei care au săpat şanţul de fundaţie a bisericii. În unele cazuri, 
oasele defuncţilor au fost reînhumate, dar în alte situaţii osemintele nu 
au fost recuperate. 

Pentru creştinii înhumaţi în aria bisericii Vovidenia din Iaşi în pri-
ma jumătate a secolului al XVII-lea a fost respectat ceremonialul fune-
rar, defuncţii fiind înmormântaţi potrivit ritualurilor creştine cunoscute: 
întinşi pe spate, orientaţi pe axa vest-est, cu braţele îndoite din coate şi 
palmele aşezate pe abdomen sau pe piept, iar în palme puse monede. În 
unul dintre morminte a fost găsit un mosor de aţă, care, probabil, re-
prezintă mărturia practicii îngropării „aţa mortului”, pentru „a nu cere şi 
pe altcineva” sau pentru ca aţa, care a atins defunctul, să nu rămână în 
lumea celor vii.

Considerații preliminare referitoare la vechiul cimitir 
al Mănăstirii Văratec (jud. Neamț).  

Elemente de inventar funerar

Vasile DIACONU

Comportamentul funerar al obştilor monahale reprezintă un subiect 
care are încă destule necunoscute, mai ales pentru perioada medievală 
târzie sau chiar în plină modernitate, fapt datorat lipsei cercetărilor arhe-
ologice consistente în cadrul cimitirelor monastice. 

O cercetare preventivă, desfăşurată în acest an la Mănăstirea Văra-
tec (jud. Neamţ), lângă Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, a 
permis identificarea unui număr de 72 de complexe funerare (înhumări şi 
reînhumări), aparţinând comunităţii monahale din sec. XIX. Cimitirul a 
funcţionat, pe baza datelor pe care le avem în prezent, încă de la începutul 
sec. XIX, dacă nu chiar mai devreme. În anul 1844, a fost edificată Bise-
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rica cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” în locul vechiului 
cimitir, iar o parte din vechile înmormântări au fost relocate. Cu toate 
acestea, în imediata vecinătate a bisericii au continuat să se facă înhumări 
până la sfârşitul sec. XIX, fapt susţinut inclusiv de celebrul mormânt al 
poetei Veronica Micle (1850-1889).

Chiar dacă, din motive obiective, nu a fost cercetat tot spaţiul funerar, 
o serie de date extrem de importante au putut fi obţinute, mai ales cele 
privitoare la obiceiurile de înmormântare ale acelor vremuri. 

Pentru că este un cimitir monahal, inventarul descoperit în morminte 
este destul de sărăcăcios, însă are un specific aparte prin aceea că în multe 
dintre complexe au fost găsite cărămizi inscripţionate cu numele defunc-
tei/defunctului şi anul decesului. Tot din zona cercetată au fost recuperate 
şi câteva lespezi funerare, întregi şi fragmentare, dintre care unele aparţin 
unor monahii, provenite din familiile boiereşti ale Moldovei sec. XIX. 

O descoperire cu totul aparte o reprezintă două cruciuliţe de lemn 
păstrate în inventarul unor morminte şi care s-au conservat datorită 
umidităţii excesive a solului.

Ca elemente de datare pentru unele morminte putem aminti şi câteva 
monede (4), dar şi două catarame de bronz. 

Într-un complex de reînhumare a fost descoperită şi o căţuie de lut, 
folosită, cu certitudine, în cadrul ceremoniei de înmormântare.

Cercetarea unui perimetru consistent din vechiul cimitir al Mănăstirii 
Văratec a relevat o serie de informaţii extrem de interesante privitoare la 
funcţionarea acestui spaţiu funerar, dar mai ales în ceea ce priveşte com-
portamentul mortuar al unei comunităţi monahale din sec. XIX.

Noi descoperiri monetare din Republica Moldova

Ana BOLDUREANU

Autoarea introduce în circuitul ştiinţific noi descoperiri monetare din 
Republica Moldova, unele găsite recent, dar şi altele mai vechi, aflate în 
colecţii private.
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Cea mai veche monedă este un denar roman, găsit întâmplător pe te-
ritoriul localităţii Dumbrăviţa, raionul Sângerei. Acesta este urmat de trei 
noi descoperiri de la Orheiul Vechi, reprezentând două emisiuni de cupru 
de tip rozetă, bătute la Saraj al-Cedid şi un aspru otoman de la Mehmed 
II (855-886 A.H. / 1451-1481), bătut la Üsküp. La Stejăreni, raionul 
Străşeni, a fost depistat întâmplător un pul moldovenesc de la Alexandru 
cel Bun (1400-1432), tip V, anii 1425-1430. A fost înregistrat un lot nou de 
descoperiri de la Ciuteşti, raionul Nisporeni. Acesta conţine patru aspri 
otomani din sec. XV-XVI, un groş de la Ștefan cel Mare, tip I, o monedă 
rusească de argint cu nominalul de 15 copeici din anul 1878, precum şi un 
inel medieval din argint. Repertoriul noilor descoperiri va fi completat şi 
de monedele descoperite în luna septembrie 2021 în cadrul săpăturilor 
arheologice efectuate la cetatea Soroca.
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ISTORIE

Importanța încheierii unor alianțe matrimoniale între 
reprezentanți ai Rudenilor şi marea boierime munteană 

(jumătatea secolului al XVI-lea - începutul secolului al XVIII-lea)

Petruța BARDAN (CĂTĂLINOIU)

Rudenii au reprezentat una din marile familii de boieri din Țara Ro-
mânească, care s-au afirmat, în plan social, politic, economic şi cultural, 
între jumătatea secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. 
Pornind de la acest aspect, prezentul studiu caută să facă cunoscut nea-
mul boierilor Rudeni, relevând importanţa legăturilor de rudenie dintre 
aceştia şi alte neamuri de boieri.

Pentru a se integra în rândul marilor familii boiereşti muntene, Ru-
denii şi-au consolidat un sistem puternic de relaţii de rudenie. Rezulta-
te, mai ales, de pe urma unor alianţe matrimoniale, legăturile familiale 
dintre Rudeni şi alte neamuri de boieri le-au oferit acestora posibilitatea 
implicării în viaţa politică a Țării Româneşti şi a menţinerii patrimoniului 
lor funciar.

Încheierea unor alianţe matrimoniale cu Filipeştii, Cantacuzinii, 
Bărbăteştii şi alte neamuri importante de boieri le-a permis boierilor Ru-
deni accesul către marile dregătorii, ajutându-i să-şi consolideze poziţia 
socială, să-şi menţină statutul privilegiat de mari boieri. 

Teodosie Rudeanu şi-a căsătorit unul dintre fii, pe Staico, cu nepoata 
marelui vornic Dumitru din Cepturi. În acest fel, rudele se puteau bucura 
împreună de avantajele pe care le oferea puterea, mai ales că însuşi Mihai 
Viteazul, domn al Țării Româneşti (1593-1601), era interesat în asigura-
rea unui echilibru între familiile boiereşti. 

O altă legătură de rudenie a fost creată de Chircă Rudeanu, care avea 
să se căsătorească cu Dumitrana, fiica lui Dumitraşco Filipescu. El deve-
nea, astfel, cumnat cu Pană Filipescu, înrudit cu boierii Cantacuzini. Le-
gătura cu boierii Cantacuzini a fost consolidată de nepotul său, Chirca (II) 
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Rudeanu, căsătorit cu Ancuţa, fiica lui Mihai Cantacuzino, marele spătar 
din vremea lui Constantin Bâncoveanu (1688-1714).

Aşadar, fiind incluşi într-un sistem politic şi social bazat pe relaţii de 
rudenie, boierii Rudeni au fost conştienţi de beneficiile ce le puteau obţine 
ca urmare a unor legături puternice cu marile familii de boieri munte-
ne: consolidarea statutului privilegiat de mari boieri, dar şi o trecere mai 
mare în faţa domnului.

‘Little’ Urban Women: Barmaids, Seller women and Maids in 
Vilnius in the 16th Century

Raimonda RAGAUSKIENĖ

The economic activities of urban women in early modern Europe have a 
deep historiographical tradition: starting from specific empirical studies of 
the economic situation of an individual town’s woman to summary works 
on the constant decline of women’s economic activity since the 17th cen-
tury. The topic of economic activity of towns’ women of the Grand Duchy 
of Lithuania is just beginning to be researched. This situation was due to a 
lack of data. However, the court books of Vilnius Castle, which have entered 
the Lithuanian Metrica complex, provide unique information on this issue.

Based on the material of 24 court books, the presentation examines 
the economic activities of Vilnius ‘little’ women in the 16th century. These 
were women who did not belong to the ruling elite, were ordinary towns-
women, often poor: barmaids, seller women and maids. 

Women were found have been involved broadly in the labor market: 
they were engaged in renting out living space, lending money, organizing 
trade, especially small businesses, and engaging in activities related to 
the production and sale of alcoholic beverages. A large number of women 
did various jobs in the homes and estates of the rich, serving on the farm. 
Such activity of ‘little’ women was not a distinctive feature of Vilnius, 
rather reflected the European experience. Similar wide participation was 
evident in all of Europe, although of course there were some local differ-
ences in how women labored.
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Документы из российских архивов о личностных 
отношениях Антиоха Кантемира с семьей

Лилия ЗАБОЛОТНАЯ

В последние годы история родственных и межличностных отно-
шений в семье Кантемир является предметом нашего повышенного 
научного интереса. Особое внимание представляют документы, ко-
торые отражают малоизученную сторону – частную жизнь членов 
семьи Кантемир. В результате исследований в российских архивах, 
и в частности в Российском государственном архиве древних актов 
(РГАДА), фонде 1374 «Кантемиры. Дела по имениям в разных уездах. 
Личная и семейная переписка. (1702-1782)», нами были обнаруже-
ны уникальные документы, свидетельствующие об отъезде Антиоха 
Кантемира в дипломатическую миссию в Англию и его личностных 
отношениях с семьей.

В данном сообщении мы сделаем акцент на два документа: ди-
пломатический паспорт (Фонд 1374, Опись 1, Дело 142, лист 279), 
выданный Антиоху Кантемиру императрицей Анной Иоанновной 
21 декабря 1731 года, и договорную грамоту, составленную между 
братьями и сестрой Кантемир о владении и разделении между собой 
недвижимого имущества, от 1 января 1732 года (Фонд 1374, Опись 
1, Дело 142, лист 303-305 об.). Известно, что после смерти Дмитрия 
Кантемира все недвижимое имущество было узурпировано его стар-
шим сыном Константином, что повлекло за собой на многие годы 
семейный раскол и раздоры между мачехой, братьями и сестрами, а 
также длительные судебные тяжбы.

Вышеупомянутые документы являются исключительными по 
форме и содержанию. Во-первых, оба являются оригинальными 
рукописями и дошли до нас в прекрасной сохранности. Во-вторых, 
паспорт является свидетельством фактического отъезда Антиоха 
Кантемира из России и условий его дипломатической деятельности. 
В-четвертых, в договорной грамоте, помимо того, что подтвержда-
ется право собственности каждого из детей Дмитрия Кантемира от 
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первого брака (включая и в случае смерти одного из них), сохрани-
лись подлинные подписи каждого – Матвея, Сергея, Марии и Анти-
оха. Это был последний документ, подписанный Антиохом Канте-
миром в России – вернуться живым на родину ему было не суждено.

Сбор средств для греков, бежавших от турецкого 
преследования в Россию

Александр ПОНОМАРЁВ

Генерал Александр Ипсиланти, прибыв в Яссы в марте 1821 г., 
возглавил общество «Филики Этерия». Он призвал местное населе-
ние к сбору средств для борьбы против турок и восстанию против 
них, чтобы добиться независимости Греции. Этеристы вошли в Бу-
харест, но, не найдя общего языка с пандурами Тудора Владимире-
ску, оказались изолированными. После поражения под Скулянами 
(май 1821 г.) войска этеристов в июне потерпели окончательное 
поражение. Часть отрядов восставших была уничтожена на месте, 
часть взята в плен. Остальные этеристы скрылись в Бессарабии, где 
их разоружали и оставляли в карантине, предоставляя медицинскую 
и финансовую помощь. Наместник Бессарабии И.Н. Инзов в мае 
1821 г. выслал распоряжение на бессарабскую карантинную линию о 
том, чтобы безоружных греков, которые спасаются от турок, пропу-
скать в карантины, а к туркам проявлять дружеское расположение. 
Всего с марта по сентябрь 1821 г., по данным херсонского губернато-
ра А.Ф. Ланжерона, в Бессарабию вошло около 40 тыс. человек. 

Увидев, что Россия не оказывает военной помощи этеристам, 
Турция в апреле 1821 г. стала требовать от русских властей выдачи 
беженцев. Если участники военных сражений с турками (этеристы) 
скрылись в Бессарабии, то константинопольские греки (финансо-
вые донаторы восстания) нашли убежище в Одессе. С марта по июнь 
1821 г. в город прибыло 836 чел. В целом в июне 1821 г. общее число 
греков в Одессе составляло почти 4 тыс. чел. Для помощи иммигран-
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там правительство выделило 150 тыс. руб., а после рассылки обраще-
ний о сборе средств для беженцев до конца 1822 г. был собран почти 
1 млн. руб. Для справедливого распределения средств осенью 1821 г. 
были созданы Одесская и Кишиневская вспомогательные комиссии, 
которые просуществовали до июня 1831 г. На эти же комиссии были 
возложены организация сбора пожертвований и выкуп пленных. 
Всего за время существования Одесской комиссии было собрано до 
1,5 млн. руб., а истрачено средств до 3 млн. руб. Комиссия предостав-
ляла не только вспомоществование и пенсии, но и помогала найти 
работу. В 1822 г. помощь от Комиссии получали 2569 чел., а социаль-
ный состав был самым пёстрым, от простолюдинов до аристократов.

Наряду с этим в августе 1821 г. в Одессе местные греки основали 
«Греческое филантропическое общество». Однако через пять меся-
цев император Александр I, увидев политическую подоплёку обще-
ства и опасаясь осложнения русско-османских отношений, поспе-
шил закрыть его. Руководству общества было предложено объявить 
беженцам, которые находились в Одессе, чтобы они обращались в 
российскую правительственную комиссию по распределению по-
жертвований. Также в 1822 г. среди населения России был проведен 
сбор пожертвований с целью выкупа у турок пленных греков. 

Церковь также принимала участие в сборе средств, но при этом 
её роль не всегда была активной. Так, 17 января 1823 года духовный 
собор Киево-Печерской Лавры принял к исполнению указ Синода 
«об открытии добровольной подписки между духовными лицами 
для сбора денежной суммы на выкуп пленных греков, и о удѣлении 
к усилению денежного пособия из имѣющихся в обителях и церк-
вах, но не состоящих в священном употреблении золотых вещей или 
не в дѣлѣ находящегося золота, драгоценных камней и жемчуга, что 
хранится без пользы». Однако медлительность Лавры в исполнении 
этого указа была такова, что со временем подписка была прекраще-
на, практически не дав результатов.
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Circumstanțele întocmirii testamentelor  
şi motivațiile testatorilor din Țara Moldovei  
(sec. al XVII-lea - începutul sec. al XIX-lea)

Alina FELEA

Viaţa privată se desfăşura înăuntrul oricărei familii, iar „moartea ”ocu-
pa un loc aparte, de aceea de ea se pregăteau din timp. Un pas important 
era întocmirea testamentului, ori aceasta însemna transmiterea averii 
moştenitorilor. Persoana făcea un bilanţ al vieţii sale, dădea dispoziţii re-
feritoare la împărţirea bunurilor şi indicaţii privind viaţa viitoare a mem-
brilor de familie, fără a uita, totodată, de cea mai importantă problemă 
pentru un muribund – pomenirea sufletului. Testamentul, ca document 
juridic, are o expunere clară şi un text stereotip, cu formulări orientate 
spre modelul bizantin. Însă, cu toate că formularele sunt tipice, nu vom 
întâlni două testamente identice, la compararea lor, apar trăsături indi-
viduale, caracteristice autorului. Comunicarea se va axa pe un subiect in-
terdisciplinar, ce intercalează istoria socială şi istoria diplomaticii, istoria 
evoluţiei dreptului etc., care abordează structura unui act personalizat – 
a testamentului, cu accent pe testamentele elaborate în Țara Moldovei 
în sec. al XVII-lea - începutul sec. al XIX-lea, şi anume circumstanţele 
întocmirii testamentului şi motivaţiile testatorului. Ele sunt expuse în 
preambulul testamentar, fiind două componente importante ale părţii 
introductive, pe lângă prezentarea autorului testamentului, exprimarea 
facultăţilor mintale ale testatorului, reflecţiile privind inevitabilul sfârşit 
al vieţii pământeşti şi reprezentarea testatorului în calitate de membru 
al familiei, reflectat prin partea narativă. La elaborarea cercetării, au 
fost utilizate testamentele publicate, care au fost selectate din multiplele 
colecţii de documente publicate: Documenta Romanae Historica, Docu-
mente privind istoria României, Moldova în epoca feudalismului, Ispi-
soace și zapise, Surete și izvoade, Documente basarabene ş.a.

În Moldova, în sec. al XVII-lea - începutul sec. al XIX-lea, de altfel, ca şi 
în Țara Românească, Transilvania, Rzeczpospolita şi alte state din Euro-
pa, întocmirea testamentului era justificată prin aceleaşi argumente: omul 
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este muritor, ceasul morţii este necunoscut, iar soarta bunurilor primite 
de la Dumnezeu trebuie clarificată din timp. Timpul din urmă era predes-
tinat pentru cugetare şi pentru aranjarea tuturor lucrurilor pământeşti, 
pentru armonia lucrurilor de familie. Diata lui Constantin Roset, logofă-
tul, spre exemplu, ca şi multe altele, demonstrează grija testatarilor pen-
tru urmaşi, înţelepciunea testatorului de a nu lăsa neînţelegeri între ei. 
În urma analizei testamentului, am constatat că motivaţiile testatorului 
se axau pe câteva dimensiuni: necesitatea reglementării problemelor de 
transmitere a bunurilor către urmaşi, grija pentru menţinerea relaţiilor 
paşnice în familie, dar şi protejarea moştenitorilor desemnaţi, grija de 
liniştea sufletească, exprimată prin donaţii, dar şi prin indicaţii privitoare 
la obiceiurile şi ritualurile postfunerare.

În ceea ce priveşte circumstanţele, vom constata câteva de bază. De 
obicei, cea mai mare parte a testamentelor erau elaborate în proximitatea 
morţii, în situaţia de vârstă înaintată sau în caz de boală serioasă. Se ates-
tă şi testamente elaborate în cazuri speciale: pe timp de război sau ciumă. 
De asemenea, sunt şi testamente alcătuite din timp, pentru siguranţă, 
reieşind din ideea că ziua şi ora morţii este necunoscută.

Arhitecții şi responsabilii de lucrări  
la cetatea de piatră a Chiliei

Mariana ȘLAPAC

Astăzi nu se cunosc nume de constructori medievali, care au înălţat 
cetatea de piatră a Chiliei continentale în faza iniţială. Doar într-o sursă 
epigrafică apare arhitectul levantin sau greco-genovez Ioan Privana, an-
trenat în lucrările de construcţie a bisericii moldoveneşti Sf. Nicolae, care 
putea, ipotetic, să participe şi la edificarea centurii de zid sub Ștefan cel 
Mare. Între 1479 şi 1484, de buna funcţionare a piesei defensive recon-
struite au răspuns pârcălabii Ivaşco şi Maxim. 

În perioada otomană, cetatea de piatră a Chiliei, ce includea citade-
la interioară şi centura împrejmuitoare de zid, a fost de mai multe ori 
reparată. Astfel, înainte de războiul ruso-turc din 1768-1774, comanda-
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mentul militar otoman i-a poruncit restabilirea construcţiilor ruinate ale 
fortificaţiei lui Ahmed Aga. Din Hassa a fost invitat arhitectul Abdullah 
Halif, care urma să examineze starea cetăţii şi să determine dispozitive-
le defensive ce urmau a fi reparate. În 1768, a avut loc reparaţia Turnu-
lui Agalei, Turnului Muniţiilor, Turnului Armelor, Turnului lui Ahmed 
Paşa, Turnului Pesmeţilor, Turnului Lânii, a arsenalului subteran ş.a. În 
februarie 1770, răspunzător de lucrările de construcţie în cetatea Chiliei a 
devenit bina emini El Hac Hasan. În documentele otomane referitoare la 
diferite reparaţii din acea vreme, figurează Turnul lui Gedik Ahmed Paşa, 
Turnul Porţii celei Mari, cel de-al Doilea Turn al Porţii celei Mari, Turnul 
Lânii, Turnul Cebelului, Turnul Farului, Turnul Erzenului, Turnul Arapu-
lui, Poarta cea mică, Turnul Muniţiilor, Turnul Armelor, Turnul Elefantu-
lui, Turnul Meiului, Turnul Agalei, Turnul Crăpat ş.a.

După tratatul de la Kücük Kainarca din 1774, când cetatea i-a reve-
nit din nou Imperiului Otoman, s-a început o nouă etapă de fortificare 
a acesteia. Aprovizionarea şantierului cu forţă de muncă şi materiale de 
construcţie era în obligaţia voievozilor moldoveni. Până la sfârşitul anului 
1777, au fost reparate palisadele, şanţul, depozitele, cazărmile ieniceri-
lor, casele artileriştilor, armurierilor şi ale altor militari Toate lucrările de 
construcţie erau supravegheate de arhitectul Abdullah Halif. Mai târziu, 
refacerea cetăţii era în sarcina lui kapıcıbașı Sabik Hasan Aga, ajutat de 
El Hac Ahmed şi El Hac Emin. După 1779, de reparaţia fortificaţiei s-a 
ocupat adjunctul nazirului Salih Efendi. Atunci a fost construită palanca 
de lemn, iar gabioanele au fost umplute cu pământ adus din Tulcea.

În anii 1777-1784, arhitect principal al Imperiului Otoman era Mehmed 
Tahir Aga. Acest specialist, aflat în serviciul sultanului Abdulhamid I, a 
contribuit şi la fortificarea cetăţii de la Chilia Nouă.

În 1789, marele vizir Hoca Iusuf-paşa a ordonat arhitectului Abdullah 
Halif să indice locurile noilor dispozitive defensive pentru instalarea pie-
selor de artilerie. Cetatea de piatră de la Chilia a fost în grija arhitecţilor şi 
responsabililor de lucrări până în anul 1795, când aceasta a fost demolată, 
practic, în întregime. Pe la 1797, pe acelaşi loc a apărut o nouă fortificaţie, 
bastionară, edificată după proiectul inginerului francez François Kauffer 
(Kaufert, Koferer, Hauffer), la comanda sultanului Selim al III-lea.
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Emisiuni monetare ruseşti din patrimoniul Muzeului Național 
de Istorie a Moldovei (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea)

Elena ARCUȘ-JANTOVAN

Abordarea subiectului privind emisiunile monetare ale Ecaterinei a 
II-a şi ale lui Pavel I reprezintă o continuare a cercetării nominalurilor 
ruseşti din colecţia MNIM.

În perioada domniei Ecaterinei a II-a (1762-1796), în sistemul mo-
netar au fost implementate noi directive, dar, totodată, s-au menţinut şi 
unele reglementări anterioare. Ecaterina a II-a a emis din aur 10 ruble, 5 
ruble (polimperial) şi červoneţ, în calitate de monede de circulaţie, dar şi 
nişte emisiuni speciale (rubla, 2 ruble, poltina), predestinate a fi utilizate 
într-un cerc mai restrâns în ambientul de la palat (o piesă de acest gen se 
afla în colecţia MNIM: rublă, 1779). În timpul domniei Ecaterinei a II-a, 
la monetăria din Moscova (1762-1775) şi cea din Sankt-Petersburg (1762-
1796), continuă să fie emise aceleaşi nominaluri de argint ca şi pe vremea 
Elisabetei I (rublă, poltină, polupoltinnik, grivennik), dar, concomitent, 
pentru prima dată sunt incluse în circuitul monetar şi noi emisiuni de 
15 copeici şi 20 copeici. Monedele de cupru (5 copeici, 2 copeici, copei-
ca, denga, poluşka), deopotrivă ca şi cele de argint, sunt emise conform 
modelului pieselor precedente. Un interes aparte, în mod special pentru 
rolul acestora în istoria Principatelor Moldovei şi Valahiei, prezintă emi-
siunile monetare de bronz, mai exact monedele de tip Sadagura (1 para/3 
denghi, 2 para/3 copeici), emise în perioada războiului ruso-turc (1768-
1774) în anii 1771-1774.

Pavel I (1796-1801) a emis din aur doar červoneţ (1796-1797) şi 5 ru-
ble (1798-1801). Din argint continuă să fie emise doar unele nominaluri 
(rubla, poltina, polupoltinnik), în acelaşi timp, Pavel I emite 5 copeici din 
argint, iar emisiunile de grivennik (cu o valoare de 10 copeici) le schim-
bă în emisiuni care au valoarea nominală exprimată în copeici: 10 cope-
ici. Din cupru, iniţial, Pavel I a surfrapat emisiunile de tip nou de cupru 
ale Ecaterinei a II-a, ulterior, începând cu anul 1797, monedele de cupru 
(poluşka, denga, 1 copeică, 2 copeici), precum şi unele emisiuni de argint 
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(5 copeici, 10 copeici), au fost bătute după ultimul tip de emisiuni al Eca-
terinei a II-a, doar conceptul de design al nominalurilor mari de argint 
(rubla, poltina, polupoltinnik) fiind revăzut semnificativ.

Un moment distinct în această perioadă a fost surfraparea monede-
lor – atât de cupru, cât şi de argint. În cazul monedelor de cupru (2 cope-
ici, 1 copeică, deniga, poluşka), acestea au fost surfrapate pe tot parcursul 
secolului al XVIII-lea, însă mai frecvent în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea. Din colecţia MNIM fac parte câteva piese surfrapate: o piesă de 
5 copeici din anul 1763, surfrapată pe o piesă de 10 copeici din anul 1762, 
şi 3 piese de 2 copeici din anii 1763 (2 ex.) şi 1767 (1 ex.), surfrapate pe 
piese de 4 copeici din anul 1762. 

Pe lângă aceste emisiuni particulare, în colecţia MNIM sunt următoa-
rele emisiuni monetare tipice, care au fost răspândite inclusiv în spaţiul 
dintre Prut şi Nistru:    

– Ecaterina a II-a: Aur: rubla (1 ex.); argint: rubla (1 ex.), polu-
poltinnik (1 ex.), 15 copeici (4 ex.), grivennik (4 ex.); bronz: 
1 para/3 denghi (10 ex.), 2 para/3 copeici (28 ex.); cupru: 5 copeici 
(98 ex.), 2 copeici (12 ex.), copeică (1 ex.), denga (1 ex.), poluşka 
(1 ex.); 

– Pavel I: Argint: rubla (3 ex.); cupru: 2 copeici (15 ex.), 1 copeică 
(10 ex.), 1 denga (5 ex.).

Prima mențiune documentară a satului Tabani, ținutul Hotin

Valentin TOMULEȚ

În stabilirea primei menţiuni documentare a satului, urmează să pornim 
de la faptul că sursele documentare de epocă, în diferite perioade de timp, 
atestă satul cu diferite denumiri – Mlinăuţi, Mihălcăuţi şi Tabani. Drept 
argument al acestei afirmaţii ne serveşte faptul că sătenii, încă la 1874, erau 
cunoscuţi cu fostele denumiri ale localităţii, pe care le menţionează în plân-
gerea adresată instituţiilor regionale, nemulţămiţi de rezultatul împroprie-
tăririi lor cu pământ, conform reformei agrare din 1868.



104

Prima menţiune documentară a satului Tabani datează cu 24 aprilie 
1520. Este vorba de o Carte domnească, prin care Ștefan (Ștefăniţă) Vo-
ievod (aprilie 1517 - ianuarie 1527) întăreşte, la 24 aprilie 7028 (1520), 
câtorva boieri din neamul lui Cozma Șandrovici mai multe sate din partea 
de Nord a Moldovei. Izvorul indică satele care urmau să fie întărite aces-
tor familii boiereşti: „…Șendreşti, care acum se numesc Cozmeşti, şi cu 
loc de moară, pe apa Siretului, şi Ionăşeşti şi satul Iurceşti şi Halauceşti 
şi Poganeşti, pe Siret, şi Midcălul şi Șceacăul, deasupra Nistrului, şi Cia-
brăcăul, pe Prut, şi Lemeşani, pe Vilia, şi Mlinouți şi Corbeşti, pe Zijia, şi 
Deşevcani şi Nesvoia şi Criva, pe Prut, şi Voropceani şi Ivancouţi, aseme-
nea pe Prut, şi Faurii, pe Zijia, şi Răchiteni şi Temeşani şi Jugani”.

Cunoscutul cercetător Mihai Costăchescu, analizând detaliat acest 
document, consideră că Mlinouţii „…sunt, poate, Mlenăuţii, din comu-
na Hudeşti, judeţul Dorohoi”, deşi constată mai jos că „…acesta nu este 
aşezat pe Jijia”. Eroarea poate fi uşor depistată analizând integral acest 
document, în special, a doua parte a lui – acolo unde sunt indicate satele 
care erau confirmate fiecărei familii boiereşti în parte. Dacă în prima par-
te a documentului satul Mlinouţi este localizat împreună cu satul Corbeşti 
pe Jijia, în partea a doua, este amplasat pe Vilia. În izvor se arată destul 
de explicit că lui Șteful şi surorii sale Magda, fiii lui Buceaţchi, le-a reve-
nit „…părţile lor, satele, anume Criva şi Nesvoia şi Deşevcani pe Prut şi 
Corbeşti pe Zijia şi jumătate din Mlinouţi, fără mori”. Pârcălabului Grin-
covici şi nepoţilor săi de la frate – Ion şi Iurie – le-a revenit „…în partea 
lor, satele… Iugani şi Temeşani şi Răchiteni pe Siret şi Faurii pe Jijia, şi 
Ivancouţii şi Voropcianii pe Prut şi jumătate de sat, de Mlinăuţi cu mori 
pe Vilia”. Prin urmare, deşi în izvor se indică clar denumirea satului – 
Mlinouţi (Млиновеци), Mihai Costăchescu foloseşte în textul tradus doi 
termeni – Mlinouţi şi Mlinăuţi. Istoricul Ion Gumenâi, citând acelaşi do-
cument publicat de Mihai Costăchescu, dar apărut în colecţia Documente 
privind istoria României, foloseşte termenul de Milinăuți, deşi în izvor 
este folosit termenul Mlinăuți. 

Izvorul conţine şi informaţii indirecte, prin care se poate constata că 
toate satele nominalizate în prima parte a documentului erau destul de 
vechi şi erau atestate cu mult înainte de data semnării lui de Ștefăniţă 
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Vodă la 24 aprilie 1520, aparţinând acestor familii de boieri. În izvor se 
menţionează că „…ei au avut de la străbunul Domniei mele, Alexandru 
Voevod (martie 1449-octombrie 1449, februarie 1452-1454, februarie 
1455-mai 1455), şi de la înaintaşii noştri, de la Iliiaş şi de la Ștefan, Voie-
vozi, pe aceste mai sus scris sate”. Prin urmare, satul Mlinăuţi poate fi da-
tat documentar, deşi indirect, în timpul domniei lui Alexandru Voievod, 
din anii ’40-’50 ai sec. al XV-lea.

Evoluția comparativă a sistemului vamal în România şi 
Basarabia (1859-1914)

Andrei EMILCIUC

După unirea Principatelor Române în 1859, sistemul vamal al acesto-
ra cunoaşte transformări rapide, pentru a corespunde necesităţilor unui 
stat modern, în pofida limitărilor tarifare impuse de Poarta Otomană. 
Trecerea vămilor sub controlul direct al statului şi organizarea eficien-
tă a controlului vamal la frontiere urma să asigure o sursă importantă 
pentru completarea veniturilor statului. În scurt timp, sistemul vamal al 
României îl devansează organizatoric pe cel existent în Basarabia, aflată 
sub stăpânirea Imperiului Rus. Evoluţiile din această provincie, pe de altă 
parte, sunt determinate de schimbările teritoriale, prevăzute de Tratatul 
de la Paris (1856) şi Congresul de la Berlin (1878), şi de joncţiunea căilor 
ferate din Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Rus şi România din anii ’70, 
care impune deschiderea unor vămi noi şi decăderea celor vechi. 

Anii ’80-’90 aduc noi schimbări sistemului vamal din România şi 
Imperiul Rus, condiţionate, în principal, de accentuarea politicilor va-
male protecţioniste în plan european, fapt ce a cauzat chiar izbucnirea 
unor războaie vamale. Un rol tot mai important în relaţiile comerciale 
internaţionale le revine tratatelor de comerţ, care proclamă principiul 
națiunii celei mai favorizate. 

Sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea se carac-
terizează prin numeroase optimizări ale cheltuielilor vizând întreţinerea 
vămilor şi personalului vamal, în scopul asigurării cheltuielilor în creştere 
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pentru necesităţile militare. Numeroase birouri vamale sunt desfiinţate, 
iar districtele vamale sunt comasate. Astfel, deja în 1896, Basarabia a fost 
lipsită de districtele vamale proprii, ele fiind comasate cu cele din guber-
niile de peste Nistru.

Referințe istoriografice privind breslele din Basarabia din 
epoca modernă

Mihail MELNIC

Subiectul prezentului studiu îl constituie referinţele istoriografice pri-
vind breslele şi emblematica lor din Basarabia în epoca modernă. Consi-
derentul abordării problematicii în cauză este dictat de faptul că cerce-
tarea organizării breslelor de aici, prin prisma emblematicii corporative, 
are o pondere importantă în ansamblul investigaţiilor efectuate în dome-
niul istoriei. Actualitatea unei cercetări speciale, dedicate emblematicii 
breslelor basarabene, în special a celor chişinăuiene, unde acestea erau 
cele mai multe, se susţine de necesităţile reale ale istoriografiei contem-
porane. Cu referire la obiectul cercetărilor noastre – evoluţia breslelor 
din Basarabia în epoca modernă şi emblematica lor – menţionăm că a 
fost cercetat sporadic, în contextul studierii problemelor de ordin soci-
al, economic, politic al Basarabiei, care au îndepărtat aspectele istorice şi 
emblematice.

În studiul de faţă, autorul îşi propune să revadă istoriografia 
meşteşugurilor care au format bresle în Basarabia, a formării, evoluţiei şi 
răspândirii breslelor, în lumina izvoarelor cuprinse în cadrul cronologic 
al secolului XIX - începutul secolului XX.

Noutatea comunicării constă în faptul că sursele documentare provin 
din fondurile Dumei Orăşeneşti, ale Camerei de stat a Guberniei Basa-
rabia, ale Upravei meşteşugurilor din Chişinău din ANRM. care au fost 
depistate recent şi încă nu au fost valorificate din punctul de vedere ce in-
teresează prezenta cercetare. Luând în considerare factorii economici, ad-
ministrativi, politici, ce au influenţat evoluţia organizării meşteşugarilor, 
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care prezintă una din cele mai dificile şi complexe probleme din istoria 
modernă a Basarabiei, ţinând cont de nivelul de cercetare a problemei 
respective până la ora actuală, vom examina, în studiul de faţă, în linii 
generale, lucrările în care ea şi-a găsit reflectare.

Astăzi, în Republica Moldova, lipsesc studii speciale dedicate evoluţiei 
breslelor din Basarabia şi din Chişinău, în special, văzute prin prisma em-
blematicii corporative de breaslă. În România, subiectul evoluţiei bres-
lelor din Basarabia a rămas în afara preocupării istoricilor. Cercetând 
istoriografia din perioada ţaristă, concluzionăm că evoluţia breslelor din 
Basarabia nu a constituit obiectul de studiu al cercetătorilor. Lucrările 
acestei perioade nu conţin aprecieri, clasificări, opinii sau concluzii cu 
privire la evoluţia breslelor din Basarabia şi emblematica lor, având un 
caracter pur descriptiv.

Istoriografia naţională şi europeană posedă numeroase publicaţii axa-
te de problema evoluţiei breslelor din Basarabia în epoca medievală, pe 
când asupra fenomenelor legate de evoluţia lor în epoca modernă, în ra-
port cu alte aspecte ce solicită atenţia specialiştilor, cercetătorii s-au ex-
pus doar tangenţial, manifestând o lipsă de interes faţă de emblematica 
corporativă a breslelor din Basarabia în secolul al XIX-lea.

La etapa actuală de cercetare în istoriografia din Republica Moldova, 
evoluţia breslelor din Basarabia în epoca modernă nu a beneficiat de un 
studiu interdisciplinar, care ar răspunde complex la investigaţia istorică, 
artistică, culturologică. Prin reevaluarea studiilor anterioare este scoasă 
în evidenţă problema evoluţiei breslelor din Basarabia în epoca moder-
nă, prin prisma emblematicii corporative ca parte componenţă a istoriei 
naţionale şi a celei europene.

Diferite după gradul de obiectivitate, după volum şi conţinut, în an-
samblu, sursele analizate ne permit să studiem problema abordată la ni-
velul cerinţelor actuale. Dosarele de arhivă – inedite şi deja publicate, 
valorificate tangenţial sau în alt context – reprezintă un furnizor principal 
de date cu referire la evoluţia breslelor din Basarabia în epoca modernă 
şi la emblematica lor.
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Elite feminine arădene la cumpăna veacurilor XIX-XX

Felicia Aneta OARCEA

Elita intelectuală feminină arădeană, trăitoare la cumpăna veacurilor 
al XIX-lea şi al XX-lea, a fost purtătoarea propriei identităţi etno-con-
fesionale, lingvistice ori de tradiţii, mulându-se pe cerinţele societăţii 
cosmopolite a unui imperiu multietnic şi multiconfesional. Învingând 
mentalităţile timpului, ea a păşit pragul şcolilor marilor centre univer-
sitare din Imperiul Austro-Ungar. Aceasta a activat în rândul diverselor 
societăţi culturale, a organizat baluri şi serate dansante, a colindat sa-
tele, cu scopul de a aduna provizii pentru soldaţii plecaţi pe fronturi, a 
contribuit, prin puterea exemplului, la educarea tinerelor generaţii, 
transmiţându-le întregul patrimoniu al unui model de convieţuire mul-
tietnică, multiconfesională şi plurilingvistică. Evenimenţialul Marelui 
Război a zguduit din temelii întreaga societate. Martore ale prăbuşirii 
marilor imperii, ale ororilor unui război care a lăsat în urma lui sărăcie şi 
copii orfani, unele dintre ele au participat la Unirea de la Alba Iulia din 1 
Decembrie 1918. Providenţa Divină le-a hărăzit să remodeleze structurile 
şcolare ale Aradului, integrându-le în cele educaţionale ale noii Europe 
interbelice.

Emigrarea populației din județul Soroca în Extremul Orient la 
sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX

Viorel BOLDUMA

Din momentul anexării Basarabiei la Imperiul Rus, în 1812, interesul 
pentru istoria provinciei, în general, şi pentru problemele majore ce ţin 
de politica social-economică a ţarismului, la periferiile naţionale ale Im-
periului, în special, constituie un subiect actual şi necesar de cercetare.

După anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, o parte a populaţiei, 
de teama transformării în ţărani iobagi, a emigrat peste Prut, în Princi-
patul Moldovei. Situaţia economică a ţăranilor s-a înrăutăţit şi mai mult 
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odată cu implementarea politicii de colonizare, cu populaţie alogenă (bul-
gari, găgăuzi, germani, elveţieni, evrei etc.), care s-a bucurat de diverse 
înlesniri şi privilegii din partea autorităţilor imperiale.

Problema emigraţiei populaţiei din Basarabia în Caucaz, Crimeea, 
nordul Mării Negre şi Extremul Orient/Siberia a fost abordată sporadic 
atât în literatura de specialitate din perioada ţaristă şi sovietică rusă şi 
moldovenească, cât şi în literatura de specialitate din Republica Moldova.

În pofida acestui fapt, mai multe aspecte ale subiectului pus în discuţie 
au continuat să rămână neelucidate (antecedentele şi consecinţele refor-
melor agrare din 1868; procesele sociale din satul basarabean după refor-
mă; migrările populaţiei în afara guberniei etc.), necesitând o abordare 
specială şi detaliată.

Izvoarele confirmă că, până în anii ’90 ai secolului al XIX-lea, direcţia 
principală de emigrare a ţăranilor a fost Crimeea şi Caucazul, care, geo-
grafic, erau cele mai apropiate de Basarabia. 

Odată cu adoptarea legii din 13 iulie 1889 Despre migrarea locui-
torilor rurali și mici-burghezilor pe pământurile domeniale, procesele 
migraţioniste din Basarabia sporesc atât în intensitate, cât şi în diversita-
tea geografică, în evidenţă ieşind Extremul Orient.

În vederea realizării procesului de emigrare a populaţiei în Extremul 
Orient, autorităţile ţariste au emis la 20 martie 1861 Regulamentul pri-
vind așezarea rușilor și străinilor în regiunile Primorie și Amur ale Sibe-
riei de Est, pentru o perioadă de 20 de ani, care, ulterior, a fost prelungită, 
cu anumite completări în anul 1882, pentru o perioade de încă 10 ani, iar 
în anul 1892 – cu încă 10 ani.

Documentele depozitate în Oficiul gubernial din Basarabia (Fondul 
329) al ANRM reprezintă corespondenţa dintre autorităţile ţariste/cen-
trale şi funcţionarii locali din Basarabia cu privire la cererile de emigrare 
a ţăranilor din judeţele Basarabiei, inclusiv din judeţul Soroca, pe pămân-
turile statului, în Extremul Orient, drept cauză principală fiind lipsa de 
teren agricol.

Documentele depozitate în acest fond atestă că după anexarea, în 1812, 
a Basarabiei la Imperiul Rus, o parte a populaţiei a fost forţată să emigre-
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ze peste Prut, în Principatul Moldovei, de teama transformării ţăranilor 
liberi în ţărani iobagi. Situaţia economică a ţăranilor s-a înrăutăţit şi mai 
mult odată cu implementarea politicii de deznaţionalizare, practicate de 
autorităţile imperiale, pe parcursul primei jumătăţi a secolului al XIX-
lea, şi de colonizare cu populaţie alogenă (ruşi, ucraineni, bulgari, găgă-
uzi, germani, elveţieni, evrei etc.), care a beneficiat de anumite înlesniri 
şi privilegii. Acest fapt a determinat populaţia Basarabiei să emigreze în 
Extremul Orient, drept cauză fiind lipsa suficientă de teren agricol.

Diplomație şi imagologie. România şi românii în scrieri 
spaniole de la începutul secolului XX

Dinu BALAN

La începutul secolului al XX-lea, receptarea istoriei şi culturii româneşti 
se intensifică şi devine mai nuanţată în mediul cultural spaniol. Presa, 
relaţiile diplomatice, schimburile economice şi interferenţele culturale au 
avut un rol important în această privinţă. Este creată o imagine sui-gene-
ris a ţării latine din Orientul Europei, spaţiu al influenţelor multiple şi al 
sintezelor, insulă de latinitate într-o regiune diversă din punct de vedere 
etnic şi confesional. Comunicarea propusă de noi intenţionează să aducă 
în atenţie câteva lucrări scrise de autori spanioli de la începutul veacului 
trecut (Joaquín de la Llave y García, Juan de la Gloria Artero y Gonzáles, 
Ramón de Zabala y Basterra), lucrări care se referă la spaţiul românesc 
sau sud-est-european. Situându-se la confluenţa preocupărilor de natu-
ră intelectuală şi de diplomaţie culturală, textele prezentate în cuprinsul 
comunicării de faţă sunt scrise în vederea dezvoltării relaţiilor bilaterale. 
Autorii lor sunt diplomaţi, militari sau intelectuali dornici de a favoriza 
un asemenea demers. Sunt indicate cititorului iberic fragmente de isto-
rie, cultură şi spiritualitate românească, dar şi informaţii cu caracter po-
litic, social-economic sau militar, de interes pentru diplomaţi, membri ai 
forţelor armate sau specialişti din diverse domenii. Textele acestea sunt 
documente importante şi din perspectivă imagologică, contribuind la 
surprinderea percepţiei asupra societăţii româneşti şi a problemelor sale 
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dintr-un unghi aparte, al alterităţii. Evenimentele şi fenomenele releva-
te, referindu-se la o procesualitate istorică, de durată, dar şi la aspecte 
circumstanţiale, din contemporaneitatea strictă a autorilor, dobândesc o 
semnificaţie aparte pentru cititorul spaniol, mai mult sau mai puţin avizat 
cu privire la realităţile din celălalt capăt al continentului, dar şi pentru 
lectorul român, care se poate privi în oglinda heteroimaginii create. Sunt 
naraţiuni foarte interesante, întrucât, în afară de interesul pur documen-
tar, au şi valenţe imagologice, de vreme ce colportează prejudecăţi, ima-
gini gata făcute sau reprezentări redundante.

Образ молдаванина в творчестве русских писателей  
XIX - начала XX в.

Вячеслав СТЕПАНОВ

В предлагаемом разговоре с читателем хотелось бы обратить вни-
мание на художественную литературу в трансляции этнических об-
разов бессарабцев, их традиционно-бытовой культуры и фольклора. 
Помимо вышесказанного художественное слово обладает еще одной 
немаловажной чертой – оно способно формировать образы (отдель-
ных личностей и народов), в том числе народные, посредством ха-
рактеристики писателем своих персонажей, наделяемых в отдель-
ных случаях яркими этническими характеристиками, описаниями 
отдельных народных сцен культуры повседневности или празднич-
ного действа.

Понимая ограниченность объема публикации, автор хотел оста-
новиться на анализе творческого наследия нескольких русских пи-
сателей XIX - начала XX в.: А.Ф. Вельтмана, И.С. Аксакова, А.С. Афа-
насьева-Чужбинского, О.Е. Накко.

Их литературное творчество неоднократно анализировалось ли-
тературоведами. Не пытаясь претендовать на чужое поле исследо-
вания, предлагаем рассмотреть отдельные произведения названных 
авторов в качестве дополнительного этнографического источника. 
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Ситуация на Румынском фронте  
в конце 1917 - начале 1918 г. глазами свидетеля событий 

(на основе мемуаров А.Д. Щербачева, хранящихся в ГАРФ)

Александр СТЫКАЛИН

При изучении переломных для истории Бессарабии событий 
конца 1917 - весны 1918 г. не прекращаются споры об исторической 
роли генерала Д.Г. Щербачева, формально помощника румынско-
го короля Фердинанда I в роли главнокомандующего Румынского 
фронта, а фактически заместителя главнокомандующего с больши-
ми полномочиями. Предметом дискуссий продолжает оставаться, в 
частности, вопрос о том, насколько оправданной или неоправданной 
была санкция Щербачева на ввод румынских войск в декабре 1917 г. 
в Бессарабию в целях преодоления разложения фронта под влияни-
ем большевистской агитации, поддержания порядка и спокойствия 
в тылу действующей армии, обеспечения армии снабжением. При 
этом трактовка в исторической литературе поступка Щербачева и 
его значения неотделима от отношения тех или иных авторов к пер-
спективе включения Бессарабии в состав Румынии, оценок ими того, 
насколько уния с Румынией отвечала тогдашним массовым ожида-
ниям бессарабского общества. 

Среди источников, позволяющих пролить свет как на мотивы 
поступка генерала Щербачева, так и на конкретно-исторический 
контекст, в котором принималось решение, немалую ценность пред-
ставляют мемуары сына Дмитрия Григорьевича Щербачева (1857-
1932) Александра Дмитриевича, выпускника Пажеского корпуса, в 
горячую зиму 1917-1918 гг. находившегося в Яссах при отце в каче-
стве одного из адъютантов главнокомандующего. Они были написа-
ны в Праге, где жил в эмиграции А.Д. Щербачев (1899-1958), и были 
изъяты при его аресте органами НКВД летом 1945 г. 

По оценкам А. Щербачева, полное отсутствие дисциплины, разло-
жение армии, не желавшей воевать, массовое дезертирство (вызван-
ное в том числе перебоями в снабжении фронта продовольствием) не 
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только вели к нарушению обязательств перед союзнической Румы-
нией, но и создавали угрозу перед лицом еще далеко не разгромлен-
ных германской и австро-венгерской армий, перемирие с которыми, 
заключенное в конце 1917 г., представлялось шатким и непрочным. В 
этих условиях, пишет А.Д. Щербачев, «был один исход – румыны, но 
самому просить, чтобы иностранцы вошли на Русскую землю, тоже 
тяжело и какая ответственность при этом». Тем временем прибыла 
делегация Сфатул Цэрий для того, чтобы просить командующего ге-
нерала Щербачева и румын заступиться за них. В этих условиях гене-
рал после некоторых колебаний наконец решился на ввод румынских 
войск в Бессарабию, так как это был единственный способ наладить 
нормальное снабжение и функционирование армии. В мемуарах 
описаны тесные контакты Щербачева с премьером Брэтиану и ге-
нералом Презаном, заверившим его, что румынские войска войдут 
в Бессарабию без политических целей, «только с целью успокоения 
ближайшего тыла и возможности урегулирования снабжения как 
русских, так и румынских армий», защиты жизни и имущества жите-
лей от злоумышленников. В этом же духе было составлено воззвание 
Презана к жителям Бессарабии. В мемуарах описано как позитивное 
отношение в Бессарабии к приходу румынских войск отнюдь не толь-
ко со стороны румыноязычного населения («Все население было так 
измучено, нервы были так издерганы беспрестанными убийствами и 
грабежами, что они были согласны иметь кого угодно – немца, румы-
на, японца, румына, готтентота, только бы дали им покой и возмож-
ность отдышаться от всех пережитых ужасов»), так и последующие 
разочарования, связанные с реквизициями собственности, репресси-
ями против любых носителей левых настроений. 

С особым интересом читаются яркие характеристики А. Щербаче-
вым (человеком несомненных литературных способностей, жившим 
в Праге журналистским трудом и входившим в сообщество русских 
писателей в межвоенной Чехословакии) как большевистских деяте-
лей типа С. Рошаля, так и непосредственно ему знакомых как адъ-
ютанту командующего представителей румынской политической и 
военной элиты (Брэтиану, Авереску, Презана).
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The difficulties of a diplomatic mission.  
The Slovak Legation in Bucharest (1939-1944)

Radu Florian BRUJA

This analysis addresses an issue that is little investigated in studies on 
bilateral relations. Most of them focus on the politico-diplomatic activity 
of the personalities who held diplomatic positions. The study of diplo-
matic missions did not take into account the analysis of the administra-
tive situation, of the financial one or of the legal problems faced by these 
missions. We propose a brief survey of the difficulties encountered by one 
of the diplomatic missions accredited in Bucharest during the years of the 
Second World War: the Slovak Legation.

The Slovak diplomacy was quickly organized, following the structure 
of the former Foreign Ministry in Prague, with no qualified or experienced 
diplomatic staff. One of the few experienced diplomats, Ivan Milecz, was 
sent to Bucharest to represent Slovakia in Romania, Yugoslavia and Bul-
garia. The fact that Milecz was sent to take the position in Bucharest 
shows the importance that the Foreign Office in Bratislava gave to the re-
lations with Romania. From September 1939 to August 1944, Ivan Milecz 
represented Slovakia’s interests in Romania from Bucharest.

In the absence of a unanimously accepted regulation from the per-
spective of international law at that time, the Slovak Legation in Bucha-
rest had serious difficulties in fulfilling its functions. During the years 
1940-1944, the staff of the Legation differentiated itself in an attempt 
to cover as many positions as possible. Under the conditions of forging 
Romanian-Slovak ties, the staff of the Slovak Legation was supplemented 
by diplomatic and contractual personnel. The staff of the Legation did 
not comply with the minimum scheme of a diplomatic mission, according 
to which at least six employees had to be included on the organizational 
chart. Therefore, the positions of the diplomatic mission were to be car-
ried out by an undervalued mission.

Personnel, location and diplomatic status issues prevented the lega-
tion from fulfilling its mission. The staff situation also had negative ef-
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fects on financial problems. These were the most serious difficulties faced 
by the mission. While the organisation chart of the diplomatic mission 
seemed to be definitive, the method of payment for all staff had not been 
resolved. The diplomatic mission did not benefit from significant sums 
for the protocol, having difficulties in ensuring the payment of the salaries 
of its own employees. These shortcomings influenced the diplomatic ac-
tivity of the mission. The present analysis provides a different perspective 
on bilateral relations in 1939-1944.

Acțiuni ale Legiunii de Jandarmi Hunedoara legate de 
internarea supuşilor străini în Lagărul de la Tg. Jiu

Gherghina BODA, Dumitru-Cătălin ROGOJANU

Lagărul din Târgu-Jiu a fost înfiinţat în anul 1941 printr-o decizie 
guvernamentală ca „lagăr pentru soldaţii din fosta Armată poloneză”, 
pentru ca, începând cu 15 februarie 1941, să se transforme în „lagăr de 
internaţi politici”. Guvernul Antonescu, la 28 iunie 1941, internează în 
acest lagăr evrei evacuaţi din nordul Moldovei, cu exceptarea ulterioară a 
copiilor minori şi a femeilor. Bărbaţii au fost folosiţi ca mână de lucru la 
calea ferată de pe Valea Jiului. Alături de evrei, în lagăr mai erau internaţi 
încă cinci categorii de deţinuţi politici: legionari, comunişti, suspecţi de 
mobilizare S.I. şi 5. II, sabotori şi spioni. Lagărul de la Târgu-Jiu era con-
dus de colonelul Zlătescu. 

În anul 1944, autorităţile militare din judeţul Hunedoara, anume Le-
giunea de Jandarmi, conformându-se ordinului telefonic nr. 1736 din 16 
septembrie 1944, au început activitatea de arestare a supuşilor germani 
de origine etnică germană, inclusiv austrieci şi maghiari, de pe teritoriul 
judeţului şi de trimitere a lor spre internare în Lagărul de la Târgu-Jiu. 
Deţinătorii de paşapoarte germane de alte etnii, cum ar fi cehii, polonezii, 
slovacii etc., rămâneau cu domiciliul obligatoriu, soţiile de altă origine et-
nică decât cea germană urmând a fi internate în lagăr doar dacă îşi expri-
mau dorinţa de a-şi urma soţul internat, iar copiii înregistraţi în paşaport 
urmau soarta părinţilor internaţi. Aceleaşi reguli se aplicau şi supuşilor 



116

maghiari. De menţionat că existau şi excepţii de la internare. Măsurile 
de internare se aplicau în conformitate cu anumite norme prevăzute în 
ordinele primite. 

La nivelul judeţului Hunedoara se observă o activitate destul de slabă 
a autorităţilor militare, care nu au reuşit să trimită în Lagărul de la Târgu-
Jiu prea multe persoane. La 23 august 1944, nu fuseseră internate decât 
6452 de persoane, dintre care 3152 de maghiari, exceptate de la interna-
re – 1144 de persoane şi dispărute – 2146. 

În anul 1947, prin ordinul 474, se operează ridicarea germanilor de 
origine etnică, bărbaţi cu vârsta între 17-45 de ani şi femei cu vârsta între 
18-30 de ani, pentru muncă în URSS.

Partidul Comunist Român şi glorificarea Uniunii Sovietice 
prin zilele de sărbătoare, 1948-1989

Marinela TRANDAFIR

Preluarea absolută a puterii de către comuniştii români, în anul 1948, 
aduce după sine impunerea întregii societăţi a modelului sovietic în 
conducerea statului şi în glorificarea armatei sovietice. În convingerea 
comuniştilor români, armatele sovietice au adus popoarelor cotropite de 
nazişti eliberarea şi au contribuit la dezvoltarea economică şi culturală a 
acestora. Discursurile propagandistice, tocmai pentru a fi pe placul bunu-
lui prieten de la răsărit, nu conteneau cu laudele privind victoriile arma-
tei roşii, denaturând, totodată, adevărul istoric şi propagând, în acelaşi 
timp, sentimente de înverşunare şi ură faţă de aşa-zişii imperialişti. 
Toate aceste discursuri erau împărtăşite cu ocazia unor zile de sărbătoa-
re, unele dintre ele având semnificaţie istorică şi religioasă, fiind zile cu 
tradiţie, altele luând fiinţă odată cu instaurarea noului regim, şi avem 
câteva exemple: 1 mai, 5 mai (ziua presei comuniste), 9 mai, 23 august 
şi altele. Scopul acestor zile era de a prilejui lauda la adresa Uniunii So-
vietice, luată ca model pentru deplina unitate politică, organizatorică şi 
ideologică. Comuniştii considerau că sub noua cârmuire democratică 
sunt reprezentate adevăratele interese ale poporului, dar, de fapt, aces-
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ta era începutul lipsirii de libertate a unei naţiuni. Aparatul propagan-
distic al Partidului Comunist atribuia poporului român o atmosferă de 
entuziasm şi sentimentul de răspundere şi patriotism faţă de noua clasă 
politică şi noua doctrină. Prin analiza documentelor de arhivă, dorim să 
scoatem în evidenţă semnificaţia acestor zile de sărbătoare, rolul lor şi 
modul în care au fost folosite pentru desfăşurarea multor activităţi – cu 
scop manipulator şi de control – asupra tuturor categoriilor sociale. Aces-
te sărbători trebuiau valorificate şi pentru acest lucru trebuiau mobilizaţi 
cât mai mulţi oameni, începând de la elevi şi până la persoane vârstnice, 
obişnuite cu vechile tradiţii româneşti. Mediul rural a fost mult mai re-
ceptiv la desfăşurarea acestor activităţi, aici aflându-se şi veriga slabă de 
care comuniştii se foloseau, pentru a-şi duce la bun sfârşit misiunea.

Folosirea pârghiilor economice în lupta cu religia

Nicolae FUȘTEI

Odată cu lansarea campaniei antireligioase „hruşcioviste”, organe-
le de stat au luat o serie de măsuri pentru înrăutăţirea stării angajaţilor 
bisericeşti. În 1958, împuterniciţii Consiliului pentru Problemele Bisericii 
Ortodoxe Ruse au fost preveniţi să acorde o deosebită atenţie persoanelor 
ce deservesc bisericile. 

În ianuarie 1959, au avut loc adunarea închisă a organizaţiei de partid 
a Consiliului pentru Problemele Bisericii Ortodoxe Ruse şi consfătuirea 
unională a împuterniciţilor Consiliului, în cadrul cărora s-a lansat o critică 
aspră la adresa Consiliului şi preşedintelui acestuia G.G. Karpov. Karpov 
a fost învinuit de „atitudine împăciuitoare faţă de activizarea clericilor şi 
de lipsă de principialitate în relaţiile cu clerul”. Consiliul era învinuit de 
indiferenţă şi neglijenţă, pentru faptul că nu a observat că personalul an-
gajat de biserici a crescut la câteva zeci de mii de persoane, care nu se ocu-
pă cu muncă social utilă, dar se folosesc de toate privilegiile şi garanţiile 
prevăzute pentru lucrătorii şi funcţionarii întreprinderilor de stat.

O parte dintre împuterniciţi, fiind rău porniţi împotriva Bisericii, ce-
reau de la Consiliul pentru Problemele Bisericii să întreprindă acţiuni pen-
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tru schimbarea legislaţiei sovietice referitoare la garanţiile sociale, acor-
date angajaţilor care activau în biserici. Aceste intervenţii au avut efect. 
Departamentul ideologic al CC al PCUS se adresează către Consiliul pen-
tru Problemele Bisericii cu propunerea ca, „pe cât este de posibil, în cel 
mai scurt timp, să fie redus numărul slujitorilor bisericeşti…, să fie sistată 
asigurarea socială de stat a personalului civil dintre deservenţii bisericii, să 
fie desfiinţate organizaţiile sindicale din cadrul asociaţiilor religioase…”.

În 1961, sunt elaborate două hotărâri – a CC al PCUS şi a Consiliului 
de Miniştri al URSS – care au înrăutăţit situaţia materială a angajaţilor 
bisericeşti: „О ликвидации извращений в исчислении пенсий рабо-
чим и служащим религиозных организаций” şi „Об увеличении на-
лога на служителей религиозных культов, певчих церковных хоров, 
регентов, органистов и преподавателей духовных учебных заведе-
ний». În 1962, lupta cu angajaţii bisericeşti a continuat cu hotărârea CC 
al PCUS „Об ограничении круга лиц, работающих в религиозных ор-
ганизациях, на которых распространяется законодательство о тру-
де”. CC al PCUS a supus unei critici dure sindicatele, pentru că au acor-
dat „privilegii nelegitime şi înlesniri” lucrătorilor angajaţi de organizaţiile 
religioase, ceea ce a impus VȚSPS-ul să adopte nişte hotărâri cardinale”. 
În conformitate cu hotărârea Comisiei pentru problemele curente de pe 
lângă Prezidiul Consiliului de Miniştri al URSS din 3 iunie, Prezidiul CC 
al Sindicatelor lucrătorilor industriei locale şi ale gospodăriei comuna-
le, pe 21 august 1962, a revăzut lista categoriilor de persoane angajate în 
organizaţiile religioase, care sunt ocrotite de sindicate. Documentul preve-
dea noi reguli pentru calitatea de membru al sindicatelor pentru angajaţii 
organizaţiilor religioase. Din aceste motive, legislaţia muncii era aplicată 
la un număr restrâns de angajaţi ai bisericii, care aveau salarii mici: mătu-
rători, paznici, portari, fochişti. Tuturor împuterniciţilor le-au fost trimise 
instrucţii speciale ale Comitetului de Stat pentru problemele muncii şi sa-
larizării de pe lângă VȚSPS referitor la stabilirea pensiilor pentru lucrăto-
rii şi funcţionarii asociaţiilor religioase.

În rezultatul măsurilor luate, se observă o micşorare, la nivel unional, 
a numărului angajaţilor din comunităţile religioase.
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The purge of the members of the CC of CPM in 1958-1963

Marius TĂRÎȚĂ

The late 1950s are important for both Latvian and Moldavian SSR (as 
W. Prigge remarked) because of the significant spike of the CC’s members 
renewal. My purpose is to deal less with the reasons which determined the 
possible purges. My interest is to show how large the transfers, removals, 
and purges of the first echelon cadres were. For me the two milestones 
are set in 1958 and 1963 Congresses. At the VIIth Congress in late January 
1958 were approved the new CC, candidates, and Revision Commission. 
It was not radically different from mid-1950s establishment. If to com-
pare with the CC in 1963, the differences are huge. From 91 CC members 
of 1958, only 16 reached the collective of 99 members in 1963. One of the 
1958 members was pushed down to candidates (S.V. Tsaranov). Only one 
of candidates in 1958 (V.A. Khrenov) was CC member in 1963. None of 
his other 34 colleagues’ candidates were at the top 5 years later. From 19 
members of Revision Commission in 1958, only one (D. Perzhan) still 
was in that office in 1963. An exception was F.S. Epur, member of CC in 
1958, the chief of Revision Commission in 1963 (23 members). The no-
menklatura changes between 1958 and 1963 are overhelming. What was 
this – generational succession, removal for National mistakes/„Nation-
alism” (approach of W. Prigge who links it with other all-Union events, 
Daina Bleiere), deep faction clashes or the instauration of what could be 
called „Bodyul’s guards?” Whenether which one of these would be, the 
signal for purges came on April 14-15, 1959. The 2nd secretary D. Gklad-
kiy was transferred to another job and I. Anikanov was upgraded to CC’s 
secretary. Soon it will come also the turn of Tkach, Koditsa, Skutul and 
others, to be discharged. On the same day into Bureau were introducesd 
E. Postovoy and V. Buga, relatively young, but both will be „transferred” 
in a couple of years. P. Kranga was removed from head of Administrative 
organs section (Sovetskaya Moldaviya, April 16, 1958). My purpose is 
to show how all these removals reached a huge scale as Z. Serdyuk was 
leaving step by step the position and authority of the republic’s first secre-
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tary. The paper would be based on archive documents, press reports and 
analysis of the charts of changings of the Party first echelon from 1958 up 
to 1963.

Politica de cadre a aparatului de partid în RSSM, 1950-1960

Lilia CRUDU

În deceniul al cincilea al secolului trecut, problema cadrelor rămâne 
prioritară pentru agenda politică din RSSM. În decursul anilor ’50, cadre-
le de origine rusă, ucraineană şi din stânga Nistrului au dominat vizibil 
în funcţiile de partid şi de stat la toate nivelurile, inclusiv cele mai înal-
te. Această perioadă a fost marcată de personalităţile de referinţă pen-
tru istoria Moldovei Sovietice. Este vorba de L. Brejnev, D. Gladkij şi Z. 
Serdiuk. Remarcăm faptul că, dintre toate republicile sovietice, cea mai 
redusă pondere a populaţiei locale în eşaloanele puterii a fost înregistrată 
în Moldova şi Kazahstan. 

Politica de cadre din Moldova Sovietică se caracterizează prin 
repoziţionarea funcţionarilor veniţi din RASSM, rapid avansaţi, încă în 
anii 1937-1938, dintr-un post în altul, în timp ce cadrele tinere din dreap-
ta Nistrului nu erau deloc încurajate. Pe de altă parte, începând cu iu-
lie 1950, observăm că în politica de cadre în eşalonul superior al parti-
dului începe marginalizarea funcţionarilor, promovaţi în poziţiile-cheie 
în timpul Marii Terori, care nu mai corespundeau noilor cerinţe pentru 
exercitarea funcţiei. Activiştii cu experienţă din RASSM, având un grad 
de instruire insuficient, deseori nu făceau faţă sarcinilor, respectiv, erau 
folosiţi pe termen scurt, doar atât cât a durat tranziţia către „generaţia 
nouă”. În acest context, subliniem faptul că nu era suficient să ai origine 
socială „sănătoasă” şi să fii membru de partid, loial puterii sovietice, pen-
tru că un criteriu principal de promovare în ierarhia puterii au devenit 
studiile superioare.
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Understanding Party Turnover in Latvia and Moldova,  
1959-1961: A Comparative Study

William PRIGGE

This study first seeks to identify patterns in Party membership across 
all republics from the years 1956-1985. The election results were recorded 
for each republic’s central committee, bureau and first secretary. From 
this research, it seems there was an unusual amount of turnover in the 
years from 1959 to 1961 that historians have yet to notice, let alone ex-
plain. The results may offer other scholars a union-wide context to local 
events in numerous republics. Next, this paper will examine comparati-
vely the cases of Latvian and Moldavian SSR in an attempt to offer par-
tial explanations for trends identified in the first half of the paper. Both 
republics experienced high turnover between 1959 and 1961. The study 
examines the purge of national communists in Latvia, and the role played 
by local leaders and the Kremlin. Key figures in the Latvian events include 
Eduards Berklavs, Vilis Kruminish and Arvids Pelshe; for Moscow – Niki-
ta Khrushchev, Mikhail Suslov, Aleksandr Shelepin and Vladimir Semic-
hastny; in Moldavia – Zinovy Serdiuk, Ivan Bodiul and George Meniuk. 
By comparing changes in both Latvia and Moldavia, this places the two 
republics within a larger union-wide context and helps shed light on both 
better than when viewed in isolation. Of particular interest is the initial 
success of Bessarabianization and Latvianization, the similarities and di-
fferences between the two republics, and why the ultimate failure of these 
programs in each republic. The study finds major determining factors in-
cluded individual personalities of faction leaders, interwar independence, 
and the unique influence of Romania on Moldavia. The paper draws upon 
newspapers, memoirs, central committee stenograms and interviews 
from Latvia and Moldova.
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Includerea operei clasicilor literaturii române în manualele 
de literatură moldovenească pentru clasa a VII-a din RSSM 

(edițiile 1963, 1966, 1967, 1968)

Ion CACIULA

Literatura este elementul esenţial al educării conştiinţei naţionale. Având 
la bază, ca obiectiv de cercetare, analiza lucrărilor clasicilor literaturii româ-
ne din manualul de literatură pentru clasa a VII-a în RSSM, mi-am propus 
spre cercetare evidenţierea unei strânse legături dintre domeniul politic şi 
cel educativ-cultural. Chiar dacă, aparent, şcoala e o instituţie apolitică, la o 
studiere minuţioasă, putem observa cu uşurinţă că lucrurile nu stau chiar 
aşa. Constrânse direct sau influenţate indirect, ediţiile de la sfârşitul anilor 
şaizeci reflectă un proces de îndepărtare de literatura română prin exclu-
derea unei serii de scriitori. Scriitorii rămaşi sunt Alecsandri, Eminescu, 
Creangă. Șirul de scriitori este dinamic, lista lor se modifică de la o ediţie la 
alta. Lucrările literare sunt analizate minuţios şi incluse doar cele care res-
pectă cerinţele partidului şi corespund cenzurii. Manualele de limbă moldo-
venească pentru clasa a VII-a reprezintă exemplul includerii operei clasici-
lor literaturii române în manualele din RSSM. Sfârşitul anilor ‘50, începutul 
anilor ‘60 constituie punctul culminant de includere a operei clasicilor lite-
raturii române, odată cu finalizarea perioadei dezgheţului hruşciovist, are 
loc restrângerea spiritului naţional românesc în cadrul şcolii, drept rezultat 
al revenirii la caracterul politicii represive şi al ascensiunii cenzurii.

 În ciuda acestor asupriri şi a dorinţei „anihilării” a tot ce înseamnă 
românesc, sistemul educaţional a rezistat, astfel încât în anii ce vor urma 
să se reinventeze şi să promoveze adevărul ce a fost interzis atâţia ani.

Istoria unei Scrisori din „închisoarea popoarelor”

Elena POSTICĂ

În vara anului 1971, un grup de români basarabeni şi bucovineni, care 
nu erau de acord cu anexarea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei de către 
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URSS şi cu politica sovietică de deznaţionalizare a românilor de la răsărit 
de Prut, dorind să se opună colonizării, asimilării şi rusificării populaţiei 
băştinaşe şi dându-şi seama că, în condiţiile dictaturii comuniste, este di-
ficilă şi riscantă munca de iluminare şi de trezire a conştiinţei naţionale pe 
scară largă, a hotărât să se adreseze cu un mesaj postului de radio „Europa 
liberă”, de unde, credeau ei, s-ar fi putut influenţa mai eficient asupra ma-
selor largi de români moldoveni şi bucovineni din imperiul sovietic.

Documentul a fost întocmit de Gheorghe Ghimpu, pe atunci aspirant 
la Institutul de Biofizică al Academiei de Știinţe a URSS, şi Valeriu Graur, 
profesor la şcoala nr. 22 din Chişinău, acesta urmând să asigure şi trans-
miterea mesajului către destinatar. 

Însă, din motivul că Valeriu Graur a fost arestat, mesajul n-a putut 
fi expediat atunci la „Europa Liberă”, ajungând în mâinile KGB-ului şi 
fiind calificat de către acesta drept document cu un pronunţat caracter 
antisovietic.

Drept rezultat, în iulie 1972, Judecătoria Supremă a RSSM i-a con-
damnat pe Valeriu Graur – la 4 ani de privaţiune de libertate, iar pe Ghe-
orghe Ghimpu – la 6 ani. Acesta din urmă a mai fost condamnat şi pentru 
faptul că participa, alături de Alexandru Usatiuc-Bulgăr, la activitatea 
Frontului Naţional Patriotic.

După eliberarea din detenţie, Valeriu Graur a reuşit să obţină permi-
siunea de a pleca definitiv în Țară. Stabilindu-se la Bucureşti, a căutat să 
descopere modalităţi de a expedia materiale la „Europa Liberă”, încercări 
care au rămas, în faza iniţială, zadarnice, căci ulterior avea să afle că pa-
tronii acestui post de radio interziceau abordarea oricăror teme legate, 
într-un fel sau altul, de statu-quoul teritorial postbelic din Europa. Cu 
timpul însă, acest baraj a fost învins şi, în jurul anului 1980, au început 
să apară primele relatări cu tematică basarabeană provenind din diverse 
surse.

În august 1982, Valeriu Graur, cu ajutorul unor foşti camarazi de la-
găr, stabiliţi în Israel, a reuşit să trimită la „Europa Liberă” un text despre 
situaţia reală a românilor din Basarabia, similar, în mare parte, cu cel 
întocmit în 1971. La 10 octombrie 1982, textul a fost difuzat în întregime 
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într-o emisiune de o jumătate de oră. Ulterior, la sugestia lui Valeriu Gra-
ur, transmisă tot prin Israel, fostul disident basarabean Nicolae Lupan a 
preluat de la „Europa Liberă” acest document şi l-a publicat la Bruxelles 
într-o broşură cu titlul „Scrisoare din închisoarea popoarelor”, în limbile 
română, franceză şi engleză.

Un exemplar al variantei franceze a scrisorii, „Letrre de la «Prison des 
peuples»”, poate fi văzut în cadrul expoziţiei permanente a MNIM.

The problem of succession in Tajik culture 
(archive documents)

Larisa DODKHUDOEVA

Ethnographic archive of the Academy of sciences of the Republic of 
Tajikistan has rich photo collections of everyday life of population of Ta-
jikistan in Soviet epoch. This unpublished photo material of the 20th cen-
tury recorded the most decisive periods of the Soviet epoch, the principle 
tendencies in presentation of traditional values and cultural heritage into 
new political environment.

Ethnographic material presents women and men in agriculture as a 
key sector of economy and principle sphere of Tajik people’s socialization. 
In soviet epoch Tajik society tried to unite the traditional textile with new 
forms of Soviet political environment. For instance, embroidered covers 
suzani, zardevor, borpush coexisted with Lenin’s, Stalin’s portraits, tra-
ditional caps (tupi, toki), djoma (gown) with the elements of European 
dress (coat, jaket, hat) and Soviet posters. 

Thus these new ideologemes as Soviet signs were steady becoming the 
«key signs» of new society. It is clearly highlighted tendency to increase 
the propaganda of the Soviet way of life through traditional models and 
textile.
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Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: 
 locuri şi spații comemorative în Republica Moldova

Ludmila D. COJOCARU

Comunicarea prezintă evoluţia culturii memoriei victimelor regimu-
lui totalitar-comunist din RSS Moldovenească prin analiza locurilor şi 
spaţiilor comemorative, atestate în Republica Moldova în perioada 1991-
2021. Valorificarea materialului edit (arhive locale, publicistică, memo-
rialistică) şi a surselor inedite de teren, colectate în cadrul proiectelor de 
cercetare, permite elucidarea complexă a practicilor, actanţilor şi reţelelor 
sociale, antrenate în discursul comemorativ la nivel oficial, dar şi a celor 
atestate în mediul comunităţilor locale. Dincolo de incoerenţa politicilor 
comemorative, promovate în Republica Moldova pe parcursul a trei de-
cenii, în viziunea autorului, comunităţile locale au reuşit să-şi elaboreze 
propriile strategii şi mecanisme de întreţinere a memoriei victimelor re-
gimurilor totalitare. Acţiunile conjugate ale structurilor locale pot avea 
efecte considerabile asupra atitudinilor şi comportamentelor societăţii în 
direcţia reconcilierii. Dimensiunea simbolică a acţiunilor comemorative 
constituie pentru memoria stigmatizată a victimelor regimului comunist 
una din formele principale de (re)cunoaştere şi de asumare a trecutului. 
Asumarea statutului de martor şi circumscrierea cu inteligenţă a acestei 
experienţe comemorative valorilor şi patrimoniului cultural naţional con-
stituie o experienţă valoroasă pentru edificarea culturii europene a me-
moriei în societatea de astăzi din Republica Moldova.

Însemne teritoriale înregistrate în armorialul General al 
Republicii Moldova în anul 2021

Silviu TABAC

Printre funcţiile Preşedintelui Republicii Moldova se numără şi 
emiterea decretelor de înregistrare în Armorialul General al Republicii 
Moldova a unor categorii de însemne cu caracter public. Dintre acestea, 
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simbolurile teritoriale au în societate o rezonanţă mai mare şi trezesc un 
interes sporit faţă de simbolurile corporative sau particulare. Preluând 
mandatul de Preşedinte la 24 decembrie 2020, Maia Sandu a continuat 
opera predecesorilor ei în materie de oficializare a stemelor şi drapelelor 
teritoriale, emiţând mai multe decrete în acest sens. Astfel, în anul 2021, 
s-au înregistrat stemele şi drapelele următoarelor localităţi: satul Tigheci 
(comuna Tigheci, raionul Leova, Decretul nr. 31-IX din 11 februarie), sa-
tul Nemţeni (raionul Nisporeni, nr. 66-IX din 5 aprilie 2021), oraşul Iar-
gara şi satul component Meşeni (raionul Leova, nr. 109-IX din 7 iunie), 
comuna Burlacu şi satele componente Burlacu şi Spicoasa (raionul Cahul, 
nr. 113-IX din 10 iunie), satul Zăluceni (raionul Floreşti, nr. 126-IX din 
22 iulie). 

Trecând în revistă ideile dominante din simbolurile înregistrate re-
cent, se poate constata un apel emblematic pronunţat la istoria localităţii, 
reală sau legendară, şi o referire clară la cadrul natural şi ocupaţiile eco-
nomice. Procedeul armelor grăitoare este utilizat explicit doar în cazul 
satului Spicoasa, în alte cazuri, simbolizarea denumirii fiind realizată pe 
căi mai sinuoase. La satul Tigheci a fost reanimat un proiect heraldic cu 
referire la Codrii Tigheciului, elaborat în 1918 de către ilustrul heraldist 
Paul Gore pentru judeţul Cahul, care s-a desprins atunci din judeţul Is-
mail şi care se presupunea că ar putea să poarte numele vechiului ţinut 
moldovenesc. Această recuperare nu doar repune în circuit un însemn 
valoros, ci şi acordă satului de azi onoarea perpetuării gloriei unui ţinut 
legendar dispărut. 

Din punctul de vedere al îmbogăţirii repertoriului naţional de mobi-
le heraldice, se remarcă Zălucenii, unde, pentru prima dată în heraldica 
românească, se introduce câmpul acoperit cu o plasă de pescuit şi florile 
de pur. De asemenea, în stemele oraşului Iargara şi Meşeni apare stejarul 
roşu, iar în cea a Nemţenilor – somnul, mobile puţin uzitate. În sfârşit, 
observăm utilizarea, în patru steme, a unor cruci heraldice cu încărcătură 
simbolică diferită: înflorită (Spicoasa), labată (Meşeni), latină radiantă 
(Nemţeni), recruciată (Zăluceni).
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Dintre drapele, din punct de vedere conceptual şi artistic, se remarcă 
cel al Zălucenilor, în care se introduce o orlă diminuată purpurie, pentru 
a susţine mobila principală. Brâiele roşii, care însoţesc roata înaripată de 
şină de culoare neagră, dau o eleganţă aparte drapelului oraşului Iargara. 
O frumoasă structură constructivă similară, dictată de cutuma vexilologi-
că, prezintă drapelele Meşenilor şi Spicoasei.

Problema identității în raport cu memoria şi 
conştiința istorică

Angela LISNIC

În condiţiile noilor realităţi, problema identitară capătă noi forme şi re-
prezentări în mediul politic şi sociocultural. Studiul analizează definiţiile 
teoretice privind noţiunea de identitate, conștiință istorică şi memorie 
istorică, deoarece problemele care au ieşit în evidenţă astăzi au afectat 
atât grupurile profesionale, care se ocupă cu cercetarea trecutului, cât şi 
păturile politice şi sociale care abordează problema trecutului. Bloggerii, 
intelectualii, oamenii politici îşi pun întrebări de tipul: În ce constă esenţa 
ştiinţei care studiază realitatea socială din trecut? Cum poate fi corelată 
istoria universală cu cea naţională şi cu memoria istorică în condiţiile glo-
balizării? Cum istoricul de azi corelează politica şi cunoaşterea identităţii 
trecutului? Există, oare, un anumit canon posibil între istorie şi educaţia 
istorică? Motivul examinării prezentului subiect şi a acestor întrebări este 
determinat de schimbările care au loc în societatea contemporană şi care 
influenţează tânăra generaţie. 

Evident, problema interacţiunii dintre memoria şi cunoştinţele isto-
rice este marcată de tendinţa etno centristă, pe de o parte, şi, pe de altă 
parte, de depozitul memoriei istorice a grupurilor sociale – toate acestea 
fiind legate de raportul dintre obiectivitate şi memoria naţională. În ana-
lele diferitor istorii naţionale există adesea precedente ale comemorări-
lor, în care gradul de cunoaştere şi calitatea înţelegerii unui eveniment 
istoric sunt plasate şi acceptate la un nivel mitologic, încât să nu fie nevoie 
să i se clarifice originea.
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Astăzi, istoricul are nevoie nu doar de un dialog public, dar şi de con-
struirea unui sistem de norme ale raporturilor sociale şi culturale, în care 
valorile trecutului interacţionează cu prezentul, pentru valorificarea şi 
pentru conştientizarea locului şi importanţei pe care o are memoria isto-
rică şi identitatea în societatea contemporană.
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MUZEOLOGIE

Tipologia iconostaselor în stil clasic din locaşele Bisericii 
Ortodoxe din Moldova

Manole BRIHUNEȚ

La începutul secolului al XVIII-lea, barocul decorativ îşi atinsese apo-
geul în toate sferele vieţii artistice europene, iar către mijlocul secolului 
începe criza şi dispariţia treptată a acestuia. Asociată cu precondiţii pro-
funde de natură materială şi ideologică, se produce o schimbare a stilului 
arhitectural şi artistic. Existând o necesitate urgentă de revizuire a bazelor 
arhitecturii, barocul cedează loc clasicismului, care se stabileşte repede în 
marile centre urbane ale Europei Centrale, după care se răspândeşte şi în 
ţările periferice. În Moldova, aflată sub suzeranitatea otomană, influenţa 
conceptelor estetice ale clasicismului încep să se simtă abia în ultimele 
două decenii ale secolului al XVIII-lea. Clasicismul, cu sistemul său strict 
de reguli şi legi pentru crearea formei artistice şi tendinţa către modelul-
tip, era străin tradiţiei bisericeşti locale, introducând schimbări radicale 
în arhitectura sacră şi în artele plastice din Moldova. În acelaşi timp, ar-
hitectura edificiilor bisericeşti, în ciuda tuturor schimbărilor şi transfor-
mărilor datorate cerinţelor estetice ale epocii, păstrează, în esenţă, com-
ponentele arhitectonice ale locaşului, necesare desfăşurării liturghiei. În 
schimb, arhitectura iconostasului din perioada clasică renunţă complet la 
tradiţia iconostaselor cu mai multe niveluri, care a existat de la înfiinţarea 
sa în secolul al XV-lea până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. În acest caz, 
nu este vorba despre compoziţia lor iconografică, ci despre construcţia 
arhitecturală şi compoziţională. Iconografia tradiţională a iconostaselor 
cu mai multe niveluri şi sistemul de icoane plasate în ele au început să se 
dezintegreze în perioada barocă, pierzând, în cele din urmă, legătura cu 
tradiţia iconografică medievală. Cu toate acestea, în construcţia arhitec-
turală şi compoziţională a iconostasului baroc, schema tradiţională a fost 
încă urmată în multe feluri - iconostasul a fost construit înalt şi împărţit 
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în registre, menţinându-se în mod formal legătura cu structura în mai 
multe niveluri care a existat din timpul iconostasului înalt. Iconostasul 
perioadei clasice şi-a pierdut în mare măsură principala funcţie liturgică, 
ca suport al icoanelor ce separau naosul de altar, transformându-se, în 
cele mai multe cazuri, în forme arhitecturale valoroase, în care ampla-
sarea numărului mic de icoane era determinată, în mare parte, de logica 
compoziţiei arhitecturale. 

Prin comunicarea de faţă se propune, pentru prima dată, să se constituie 
o tipologie a iconostaselor din perioada clasicismului, păstrate în bisericile 
din Republica Moldova. Autorul, bazându-se pe surse arhivistice unicale şi 
respectând succesiunea cronologică, îşi asumă responsabilitatea de a împărţi 
în grupuri cele mai monumentale iconostase în stil clasic, prezentându-le, în 
termeni clasificatori, şi caracteristica lor. Studiul propus spre comunicare va 
servi ca temelie pentru ulterioarele cercetări pe tema enunţată.

Fragmente de iconostase din colecția Muzeului Național de 
Istorie a Moldovei

Adelaida CHIROȘCA 

În demersul nostru, vom examina o serie de icoane care au împodo-
bit incinta unor biserici de pe teritoriul Republicii Moldova, conserva-
te în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Pornind de la 
compoziţiile iconografice ale icoanelor, de la forma şi stilul lor, am iden-
tificat câteva fragmente de iconostase, datate din perioada sf. sec. XVIII - 
înc. sec. XX. Realizări ale meşterilor locali, obiectele în cauza reprezintă 
rodul pictorilor cu pregătire specială, dar şi al zugravilor amatori, care 
au modelat în acea perioadă icoana basarabeană. Părţi componente din 
catapetesmele de odinioară, icoanele examinate au reprezentat diferite 
registre ale acestora – registrul Icoanelor Împărăteşti, cel al Praznicelor 
Împărăteşti, al Sfinţilor Apostoli şi cel al Sfinţilor Prooroci. Dintre aces-
tea se disting patru Icoane Împărăteşti cu chipul Maicii Domnului şi al 
Mântuitorului Iisus Hristos, două dintre ele păstrând semnătura zugra-
vului şi inscripţiile de donaţie. Alte două icoane, de factură moldoveneas-
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că, reprezintă chipul Maicii Domnului cu Pruncul în braţe şi al Sfântu-
lui Ierarh Nicolae, imaginile impresionând prin cromatica luminoasă şi 
feţele destinse. Încă două icoane au făcut parte dintr-o compoziţie Deisis, 
protagoniştii fiind Maica Domnului cu un rotulus deschis şi Sfântul Ioan 
Botezatorul. Una dintre icoane a încununat uşile împărăteşti ale catape-
tesmei din biserica din s. Boroseni. Patru icoane mici reprezintă, proba-
bil, un fragment de iconostas portabil, utilizat în bisericile itinerante din 
cadrul unor campanii militare. Această ipoteză o confirmă forma identică 
a icoanelor, dimensiunile lor mici, inelele de prindere din registrul supe-
rior, precum şi blatul gros menit să le confere rezistenţă. Compoziţiile a 
trei icoane mari de formă circulară din registrul sărbătorilor reprezintă 
câte două scene pictate pe verticală, fapt care mărturiseşte despre dimen-
siunile reduse ale iconostasului din care făceau parte. 

Fragmentele de iconostase examinate pot include o icoană, cum este 
cea din biserica Sfântul Mare Prooroc Ilie din s. Nicoreni, sau zece, cum 
sunt cele din biserica Sfântul Ierarh Nicolae de la Boroseni. În mare 
parte, icoanele provin din lăcaşurile închise – fie că au fost donate sau 
achiziţionate, fie că au fost transmise de organele de poliţie şi cele vamale 
din republică. Pictate preponderent în tempera pe lemn, icoanele se deo-
sebesc prin stil, prin gama cromatică, prin felul de prelucrare şi împodo-
bire a lemnului, păstrând, totodată, particularităţile iconografice specifice 
epocii în care au fost create. Maniera picturală abordată atestă prezenţa 
mai multor şcoli – moldovenească, rusească şi basarabeană, stilul popu-
lar alternând cu cel academic. Menite pentru a decora incintele biserici-
lor, aceste icoane împodobesc astăzi colecţia unui muzeu, reprezentând 
adevărate mărturii de artă ortodoxă şi punţi spirituale ce leagă generaţii.

Străvechea mea argintărie, cu atâta artă cizelată...

Lucia MARINESCU

În una din sălile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei este deschisă 
pentru vizitatori o expoziţie tematică, de colecţie, denumită generic Stră-
vechea mea argintărie, cu atâta artă cizelată. Expoziţia valorifică 
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una dintre cele mai preţioase colecţii ale muzeului – cea de orfevrărie la-
ică şi bisericească. Deosebite prin capacitatea de a îmbina decorativitatea 
cu funcţionalitatea, piesele de orfevrărie oglindesc într-un mod specific 
nota cotidiană a societăţii pe care o reprezintă, iar astăzi, odată cu scăde-
rea frecvenţei, obţin şi valoare documentară, memorialistică, muzeistică.

Numitorul comun ales pentru a oferi unitate şi personalitate expoziţiei 
a fost starea excepţională de conservare, paleta funcţională şi originalita-
tea celor peste 300 de obiecte ce compun expoziţia.

Exercitând multiple funcţii utilitare şi estetice în ambientul cotidian 
din secolele XVIII-XX, piesele selectate exprimă o diversitate tipologică, 
un amalgam de tehnici de lucru şi compoziţii decorative, întruchipând 
predilecţia elitei locale şi a Bisericii în materie de frumuseţe, eleganţă şi 
rafinament.

Gama tipologică a obiectelor etalate cuprinde piese de orfevrărie laică 
şi religioasă: fructiere, cupe, pahare, bomboniere, candelabre, seturi de 
tacâmuri, seturi pentru prepararea şi servirea ceaiului şi a cafelei, solniţe, 
poşete, tabachere şi port-ţigarete, ferecături de icoane, potire, cruci pec-
torale, cădelniţe, sfeşnice etc. – piese care au un caracter de uz comun, de 
serie, dar care sunt ilustrative pentru modul de viaţă şi viziunea creatoare 
a epocii.

Un interes sporit prezintă tehnicile în care au fost lucrate aceste obiec-
te: presarea la cald şi la rece, strunjirea la banc, prelucrarea manuală inte-
grală sau numai la ornamentare prin gravare, cizelare şi nichelare. Câteva 
din ele au fost aurite prin tehnica amalgamului, în interior, în exterior sau 
pe ambele suprafeţe. 

Circuitul expoziţional sugerează dimensiunea universală a spaţiului 
de cuprindere pentru obiectele expuse, accentul fiind pus pe piesele pro-
venite din ateliere vest-europene, ruseşti, din Imperiul Otoman, dar şi 
din unele ţări asiatice.

Un centru maxim de interes îl prezintă lucrările de producţie locală, 
emblematice fiind „Evanghelia”, publicată la Chişinău în anul 1855, fere-
cată cu aplice de argint şi trei paftale, pe care sunt aplicate marca fineţei 
metalului, cea a meşterului marcator şi marca atelierului de giuvaiergerie 
din Orhei, atelier care a funcţionat în a doua jumătate a sec. al XIX-lea.
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Pentru unele exponate valoarea istorică este amplificată de produce-
rea lor de către renumite centre de orfevrărie, cum ar fi cele purtând mar-
ca Fabergé, Hlebnikov, Sazicov din Rusia, Elkington din Anglia, Christo-
fle din Franţa sau Norblin şi Fraget din Polonia. 

O notă de exuberanţă conferă expoziţiei poşetele din argint, executate 
în tehnica filigranului, înfrumuseţate cu o împletitură din fire de argint, şi 
tabacherele, decorate cu o reţea de motive stilizate, floristice şi vegetale, 
executate în tehnica filigranării ajurate.

Remarcabile sunt piesele care, pe lângă valoarea lor intrinsecă şi artis-
tică, au şi o valoare memorială. În această categorie se distinge sfeşnicul 
care a aparţinut familiei scriitorului basarabean Constantin Stamati, 
fructiera din alpacă argintată şi setul de tacâmuri cu monograma Eugeni-
ei Cruşevan, prima femeie avocat din Basarabia.

Discursul expoziţional este complinit cu imaginile mărite ale unor pie-
se din expoziţie şi reproducerile extinse ale siglelor imprimate pe obiecte: 
mărci de ateliere, mărcile meşterilor şi titlul metalului. 

Expoziţia invită vizitatorul la un spectacol al virtualităţii tehnice, dar, 
mai ales, al bucuriei de a crea.

Viața edilitară a Chişinăului prin prisma activității 
inginerului Hristofor Nicolaidi (sf. sec. XIX - înc. sec. XX). 

Contribuții muzeografice

Ana GRIȚCO

Comunicarea, încadrată în proiectul instituţional Personalități re-
marcabile – parte a patrimoniului cultural-istoric național (secolele 
XIX-XX), este rezultatul cercetărilor în patrimoniul Muzeului Naţional 
de Istorie a Moldovei, cu scopul de a identifica, valorifica şi promova ma-
terialul muzeografic, legat de una din personalităţile marcante din viaţa 
oraşului Chişinău, inginerul şi arhitectul-adjunct al urbei Hristofor Ni-
colaidi (1862-?), basarabean cu origini greceşti, născut în oraşul Ismail. 
Colecţia, care ne permite să reconstituim unele aspecte din viaţa şi ac-
tivitatea lui H. Nicolaidi, a completat patrimoniul muzeal în anul 1987, 
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în urma unei achiziţii de la o persoană domiciliată în oraşul Chişinău, şi 
include diverse categorii de piese: documente, fotografii, cărţi din bibli-
oteca personală, cărţi poştale, piese memoriale, piese de numismatică şi 
medalistică, note muzicale etc. Absolvent al Școlii de ingineri din Liege 
(Belgia), facultatea de ingineri mecanici (1888), revine în Basarabia în 
anul 1889, iar din anul 1890 se stabileşte în capitala guberniei, unde, pen-
tru început, este angajat ca şef de şantier la construcţia şi modernizarea 
străzilor. În anul 1892, este numit inginer principal al oraşului, iar din 
1893, pe parcursul unui sfert de secol, deţine şi funcţia de arhitect-ad-
junct al oraşului Chişinău. Pentru activitatea prodigioasă la edificarea şi 
modernizarea centrului administrativ al Basarabiei, H. Nicolaidi s-a în-
vrednicit de mai multe decoraţii, printre care şi ordinul Sf. Stanislav de 
gradul I. Noutatea comunicării este că, pentru prima dată, în circuitul 
ştiinţific va fi inclusă întreaga colecţie, unele piese fiind unicat. Printre 
acestea se regăsesc: paşaportul de străinătate al lui H. Nicolaidi (1888), 
culegerea de note muzicale cu autograful Olgăi Nicolaidi, fiica mai mare a 
lui H. Nicolaidi, dar şi cu ştampilele originale ale magazinelor de instru-
mente şi note muzicale din Chişinău de la sf. sec. XIX - înc. sec. XX, cărţi 
de mare valoare istorică şi bibliografică.

Nicolae Dimo – o personalitate notorie a ştiinței pedologice în 
patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Vera SERJANT

În patrimoniul MNIM se păstrează un bogat material cu referinţe la 
istoria ştiinţei. Printre colecţiile unor personalităţi marcante ale ştiinţei 
un loc relevant îl ocupă cea a renumitului pedolog basarabean Nicolae 
Dimo, născut în anul 1873, în orăşelul Orhei. Colecţia numără aproxima-
tiv 92 de piese şi include obiecte, fotografii, documente, cărţi din bibli-
oteca savantului, broşuri, agende, albume cu fotografii, extrase ale arti-
colelor ştiinţifice din presa vremii, medalii, insigne etc. Ea s-a constituit 
pe parcursul anilor 1986-1995, în baza materialelor transmise de urmaşii 
savantului Vadim şi Natalia Dimo. 
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Comunicarea face parte din proiectul de cercetare Patrimoniul muze-
al și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare şi are drept 
scop punerea în circuitul muzeografic şi ştiinţific a întregii colecţii. În 
acest context, este întocmită o listă a tuturor pieselor cu caracteristicile 
specifice domeniului, punându-se accent pe cele mai valoroase din punct 
de vedere muzeografic, istoric, memorial şi artistic. 

Colecţia include obiecte personale (un ceas de buzunar al renumitei 
firme „V. Gordon”, începutul sec. XX, un aparat de fotografiat „Exakta”, 
începutul sec. XX, o maşină de scris „Corona”, SUA, 1915, un binoclu, firma 
„Carl Zeiss”, începutul sec. XX , un briceag, sec. XX, un set de desen, Rusia, 
1909); de uz casnic (două lămpi de masă, un ceas de podea, o spirtieră ) 
şi cele folosite în timpul cercetărilor ştiinţifice (nivelmetru, anemometru, 
termometru pentru măsurarea temperaturii solului etc.). În cele două al-
bume cu fotografii şi în alte fotografii separate sunt imortalizate momente 
importante din viaţa şi activitatea savantului. O valoare istorică, memorială 
şi artistică o are medalia de aur „V.V. Docuceaev”, înaltă distincţie primită 
de academician în anul 1949 pentru rezultatele ştiinţifice obţinute în do-
meniul pedologiei, care se păstrează în colecţia de medalistică a muzeului.

Graţie atitudinii grijulii a urmaşilor lui Nicolae Dimo, obiectele din 
această colecţie au un grad de păstrare satisfăcător. Unele din ele sunt 
expuse în expoziţia permanentă a muzeului. Multe din ele sunt etalate în 
cadrul expoziţiilor temporare, organizate în cadrul instituţiei. 

Cercetarea şi valorificarea acestei colecţii are drept scop nu numai pu-
nerea în evidenţă a patrimoniului Muzeului Naţional de Istorie a Moldo-
vei, dar şi comemorarea unei personalităţi, care poate fi considerată, pe 
bune, părintele pedologiei contemporane a Moldovei.

Un destin de glorie – Lidia Lipcovski, soprană din Basarabia 
(în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei)

Vera STĂVILĂ

Comunicarea se bazează preponderent pe rezultatele cercetării 
colecţiilor din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei şi 
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face parte din proiectul instituţional Personalităţi remarcabile – parte 
a patrimoniului cultural-istoric naţional (secolele XIX-XX). Scopul cer-
cetării este identificarea, valorificarea şi promovarea colecţiilor din pa-
trimoniul MNIM cu referinţă la personalităţile marcante din domeniul 
culturii. Printre acestea se numără şi Lidia Lipkovski (1884-1958), in-
terpretă de operă, soprană de coloratură cu renume mondial, profesoară 
la Conservatoriul Unirea din Chişinău. Materialele fotodocumentare şi 
obiectele personale din viaţa şi activitatea de creaţie a artistei sunt par-
te a mai multor colecţii, care au completat fondurile muzeului între anii 
1990-2000, şi constituie treizeci şi trei de unităţi. Piesele (în mare parte, 
originale) au o valoare istorică, documentară şi artistică. Printre acestea 
se numără documente despre studiile la Conservatoriul Imperial din San-
kt Petersburg (1903-1906) şi perfecţionarea la Teatrul La Scala din Mi-
lano, Italia (1906-1907). O valoare artistică deosebită o au cărţile poştale 
cu imaginea Lidiei Lipcovski în cele mai strălucite roluri din opere. Iar 
fotografiile de epocă vin să completeze viaţa şi activitatea interpretei. 
Publicaţiile vremii, editate în străinătate, prezintă informaţii preţioase 
despre turneele cântăreţei, întreprinse pe toate continentele lumii. Din 
amintirile contemporanilor desprindem file despre activitatea didactică 
a Lidiei Lipcovski la Conservatoriul Unirea şi Conservatoriul Municipal, 
despre spectacolele susţinute la Chişinău şi în alte oraşe din Basarabia 
interbelică. Printre cele mai valoroase piese care au completat patrimo-
niul muzeului sunt cele treisprezece scrisori şi un evantai ce a aparţinut 
interpretei, achiziţionate în anul 1990. Scrisorile reflectă o corespondenţă 
a Lidiei Lipcovski cu discipola sa, Ana Dascăl, absolventă a Conservato-
riului Unirea din Chişinău, şi sunt datate cu anii 1948-1950, fiind expedi-
ate din oraşele Timişoara şi Bucureşti, România. În aceste scrisori găsim 
mărturii despre peregrinările şi regretele artistei, despre dragoste şi ură, 
disperare şi optimism. Astfel, prin valorificarea şi promovarea pieselor 
muzeale, readucem în memorie şi ne exprimăm preţuirea şi respectul faţă 
de meritele acestei mari personalităţi, care a contribuit la dezvoltarea ar-
tei muzicale din Basarabia.



137

Aparate de redare a sunetului. Patefonul în colecția 
Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Aurelia CORNEȚCHI

De-a lungul secolelor, s-au produs nenumărate experienţe şi încercări 
izbutite în domeniul proiectării de instrumente de muzică mecanică şi 
de suporturi pentru înregistrare. Inventarea aparatelor de înregistrare şi 
de redare a sunetului a deschis o nouă eră în istoria sonorităţii, în care 
sunetul era desprins de sursa care-l producea. Aparatele de muzică me-
canică au fost construite pentru a reda muzică, pentru a reproduce sunet, 
pentru a crea divertisment oamenilor, contribuind la dezvoltarea culturii 
de masă.

Obiectul acestei comunicări este patefonul, prezentându-se lapidar 
istoria apariţiei acestui instrument de muzică mecanică şi analizându-se 
aparatele din colecţia deţinută de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. 

Din a doua jumătate a anilor 1920, apoi în anii 1930, patefonul a cu-
noscut o dezvoltare senzaţională, devenind – până la mijlocul secolului 
XX – cel mai comun aparat de ascultat muzică înregistrată pe discuri. 
El putea fi întâlnit în majoritatea caselor. Firmele producătoare excelau, 
oferind aparate pentru toate ocaziile: pentru saloane şi pentru serate dan-
sante, pentru uz casnic, pentru picnicuri şi călătorii pe mare. Au fost pro-
duse chiar şi micropatefoane, care încăpeau într-un buzunar şi care nu 
erau decât o jucărie pentru adulţi, un fel de capriciu. 

Fondul Știinţă şi Tehnică din patrimoniul Muzeului Naţional de Is-
torie a Moldovei conţine o valoroasă colecţie de patefoane, concretizată 
într-un număr de 15 piese. Acestea îşi au originea în ateliere din Anglia 
(„The Gramophone Company Ltd.”, „Columbia Graphophone Company 
Limited”), Japonia („Japan Victor Company Ltd.”) şi, mai cu seamă, în 
diverse întreprinderi din URSS (artelul „Gramofon” din Leningrad, fabri-
cile de patefoane din Moscova, Gatchina, Perm etc.). Intervalul cronolo-
gic în care se încadrează aceste aparate de muzică mecanică, păstrate în 
colecţia muzeală, cuprinde anii ’30-’50 ai secolului XX. 
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Remarcăm că unele patefoane din patrimoniul muzeal au o valoare 
aparte, pe lângă cea istorică şi tehnică, care decurge din apartenenţa lor. 
Este vorba de aparatele care au aparţinut unor personalităţi importante 
din istoria şi cultura naţională. Acestea poartă în sine poveşti de viaţă şi 
fapte de istorie adevărată, trăite de proprietarii lor de odinioară.

Fotografia de epocă basarabeană: de la argument secund în 
cercetare la subiect de studiu prioritar

Mihail DOHOT 

De cele mai multe ori, imaginile fotografice de epocă din Basarabia, 
reproduse în publicaţiile electronice şi pe hârtie, nu dezvăluie decât un 
aspect foarte îngust din tot spectrul documentar de care dispun. În acelaşi 
timp, din cauza faptului că domeniul nu a fost studiat sistemic, s-au acu-
mulat un şir de inexactităţi, care, în consecinţă, s-au răsfrânt negativ 
asupra promovării fotografiei basarabene în societate. Fiindu-i acordată 
o atenţie minimă sub aspect de colectare şi conservare, patrimoniul fo-
tografic basarabean, ca o adevărată bază de date a memoriei colective a 
ţării, ratează ocazia de a fi valorificat ca tezaur autentic, comparabil cu 
operele maeştrilor din marile metropole. Multe din detaliile care n-au 
fost surprinse în documentele oficiale sau în studiile istoricilor vremii, au 
fost întipărite de maeştrii artei scrierii cu lumină în creaţiile lor fotogra-
fice. Analiza detaliată a acestor bunuri culturale mobile ne relevă aspecte 
care, printr-o simplă vizionare în diferite publicaţii, nu pot fi înţelese la 
justa lor valoare. Vorbim aici, de exemplu, de calitatea materialului din 
care au fost executate, nuanţele cromatice, deformări caracteristice in-
tervenite datorită mediului de expunere sau depozitare şi, nu în ultimul 
rând, de micile notiţe de pe marginile sau partea din spate a fotografiilor.

Cercetarea acestor obiecte de patrimoniu, luându-se în calcul para-
metrii exacţi comparaţi cu bazele de date din bibliotecile, muzeele, arhi-
vele şi din colecţiile private din ţară şi străinătate, constituie un moment 
hotărâtor în studiul istoric comparat. În acest context, putem spune că 
valoarea operelor fotografice de epocă basarabene nu sunt cu nimic mai 
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prejos decât a maeştrilor din străinătate. Imaginea de ansamblu, care 
ne este dezvăluită de studiul aprofundat al artei fotografice basarabene 
impresionează. Acestea sunt răspândite şi-n afara graniţelor ţării, fiind 
apreciate acolo, dar, cu părere de rău, prea puţin studiate. Interesul sporit 
în direcţia artei fotografice în Occident ne impune o abordare complexă a 
subiectelor ce ţin de conservarea şi promovarea în prezent a acestor valori 
în Republica Moldova. În prezentul studiu sunt oferite exemple concrete 
ale creaţiilor maeştrilor fotografi basarabeni, a căror valoare a fost sub-
estimată, interpretată unilateral, dar care merită o atenţie deosebită din 
partea cercetătorilor din domeniile conexe.

Local Ganja carpets as the samples of contemporary 
museum studies

Elnur Latif HASANOV

Carpet and carpet items held an essential place in the daily life of the 
people of Ganja region. Based on local carpets in such museums in Ganja 
as State Historical and Loca lore museum named after Nizami Ganjavi, 
Mahsati Ganjavi Museum, Ganja Castle gates Archaeo-ethnographic mu-
seum complex and Mirza Shafi Vazeh museum this traditional craftsman-
ship samples were researched as source of ethnotoursim and modern mu-
seum studies. In htis museums there are carpets for praying, horse cloths 
and other weaving products, in addition to carpets and kilims different 
sizes. Rich nature of Ganja lent special tints to the carpets of this region 
and endowed various dyes to the color composition. Colorful dyes are the 
main feature distinguishing the carpets of this region. In terms of the pat-
terns and compositions of the carpets, the imagination, mythical views, 
and beliefs of the local people held an important place in their lives and 
their expressions were represented in the carpets. Mythological birds and 
animals, as well as semantic elements, resulting from their outlook on life 
were specific to the carpets of this region. Ganja carpets that have close 
ties with different carpet-weaving groups of Azerbaijan act as a main ex-
pression of thought and feelings of the people residing in this territory.
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The main production centers of the Ganja carpet group consist of the 
city of Ganja, its surrounding villages, as well as modernday Gadabay, 
Goranboy, Shamkir, Goygol, Dashkasan, and Samukh regions. In fact, the 
carpets woven in each of these centers are distinguished for their specific 
forms. Generally, the characteristic features of Ganja carpets are their 
long form, high pile, and great patterns. Flat weave carpets are observed 
in different densities. In the Ganja region, a small portable warping ma-
chine for weaving small carpets was installed in houses or yards but the 
large carpets were also used. A professional master conducted the process 
of laying warp on these warping machines.

In the past in addition to weaving carpets, the profession of felting 
widely used by the people in the cattle-breeding and nomadic economy 
spread in Ganja, as it was an old weaving center. The felts prepared by 
local masters were very useful for covering of the tops and sides of shacks 
in the mountainous fields of this territory, as well as for covering the floor 
and carts. The felts were made mainly from white and black wool. The 
tents were decorated with pile and flat weave carpets in addition to felts. 
Palas, jejim, and kilim, in addition to other flat weave carpets were distin-
guished for their beauty. Each family would have a silk jejim woven on the 
simplest “khana” in Ganja region, where silkworm breeding developed, 
because of the color, fine pattern, delicate knitting, and durability of these 
particular jejim.

Ganja weavers mainly use the depictions of gyol with stepped edges, 
hooked patterns, rhombs, cross-like-shapes, triangles, eight-pointed 
stars, gazelles, birds, and marks in carpets. Another kind of pattern is in 
the form of a flower or fantastic animal, but these do not hold the main 
position in the carpets, as they are woven in small sizes. This covers the 
general character of the artistic features of the Ganja group of Azerbaijani 
carpets. In order to deeply understand the formation process of the Ganja 
group, one must examine the modern administrative territorial division 
of the main carpet-weaving centers of the region.
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Istoria contemporană în expoziția muzeului modern. 
Un punct de vedere

Elena PLOȘNIȚA

 
Mihail Kogălniceanu scria că nimic nu este mai interesant, mai măreţ, 

mai vrednic decât istoria. Istoria este, de fapt, temelia unei societăţi civili-
zate. Prin istorie cunoaştem trecutul, înţelegem prezentul şi putem aspira 
la viitor. Începând cu secolul al XIX-lea, se dezvoltă intens ştiinţa istori-
că, apare muzeul naţional de istorie. În această perioadă de constituire a 
naţiunilor burgheze şi de luptă a lor pentru libertatea naţională, muzeul 
naţional de istorie are nevoie de stat, pentru a se naşte şi a se dezvolta, iar 
statul are nevoie de muzeu, pentru a pune în evidenţă şi a argumenta ca-
racteristicile sale identitare. Astăzi, în lume sunt înregistrate zeci de cate-
gorii de muzee de istorie, inclusiv locale şi regionale. Un muzeu de istorie 
are o misiune foarte concretă: păstrarea şi promovarea memoriei istorice. 
Iar expoziţia permanentă, fiind forma principală şi specifică de expresie a 
muzeului, prin diverse mijloace, comunică informaţii complexe şi promo-
vează memoria istorică. Altfel spus, un muzeu modern de istorie trebuie 
să aibă o expoziţie tematică permanentă şi să organizeze regulat expoziţii 
tematice temporare. 

Organizarea unei expoziţii permanente este o construcţie dificilă. 
O expoziţie bine făcută depinde de ştiinţa organizării şi de capacitatea 
specialistului de a pune în valoare bunul cultural, ideea. După 1991, în 
mai multe muzee din republică s-au făcut încercări de reorganizare a 
expoziţiilor muzeale, inclusiv la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. 
Dar nu s-a reuşit realizarea multor lucruri, pentru multe muzee şi în anul 
2021 demarajul expoziţional stă sub semnul întrebării. Iar una din pro-
bleme rămâne a fi istoria contemporană în muzeul modern. Muzeografii 
din Republica Moldova trebuie să răspundă la mai multe întrebări: Cum 
trebuie organizată o expoziţie permanentă în muzeul local de istorie şi 
etnografie – pe două compartimente de profil sau într-o expoziţie unică? 
Cum poate fi prezentată etnografia ca formă distinctă a identităţii spiri-
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tuale la nivel local? Când începe şi când se încheie cronologic istoria con-
temporană? Care sunt reperele istorice absolut necesare în conceperea 
expoziţiei permanente? Ce facem când avem serioase carenţe de patri-
moniu? Cum prezentăm şi interpretăm perioada regimului comunist ca 
element de noutate – cu accente pozitive şi negative sau numai negative? 
Cum să respecţi criteriul strict al valorilor într-o expoziţie de istorie con-
temporană? Cum putem evita politizarea excesivă a expoziţiei permanen-
te? Ce facem cu viaţa cotidiană? Cum tratăm evenimentele economice, 
culturale, tehnice, care sunt, de fapt, obiectul unor muzee tematice? Este 
nevoie şi/sau care este rolul materialului complementar de istorie con-
temporană? Sunt întrebări la care vom încerca să găsim răspunsuri, vom 
trata situaţia în ansamblul ei, vom face anumite paranteze în subiectul 
general, pentru a explica idei şi ipoteze, vom veni cu sugestii şi propuneri 
muzeografice concrete, vom aborda problema, ţinând cont de dezvoltarea 
muzeologiei şi a istoriei. 

Arme de vânătoare din colecția Muzeului Național de Istorie 
a Moldovei

Anatolie POVESTCA

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei deţine în colecţia sa o gamă 
variată de arme de vânătoare, provenite din donaţii şi achiziţii. Din punct 
de vedere tipologic, armele sunt de factură occidentală. Cronologic, da-
tează începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi terminând 
cu armamentul produs în a doua jumătate a secolului XX. Interesul pen-
tru studierea şi cercetarea acestor tipuri de arme reiese din actualitatea, 
prezenţa şi importanţa lor în viaţa cotidiană a cetăţeanului contemporan. 
Toţi înţeleg esenţa şi noţiunea cuvintelor „vânător”, „vânătoare”. Vână-
toarea nu este doar dobândirea animalului sau a pasării dorite. Ea este o 
confruntare armată între umanitate şi mediul sălbaticului, o confrunta-
re între societate şi natură. În perioada incipientă, vânătoarea a avut un 
rol extrem de important în obţinerea hranei necesare supravieţuirii. De 
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multe ori, vânătoarea avea o funcţie dublă: de apărare şi de procurare a 
hranei. Nu orişicine întotdeauna şi oriunde poate vâna. Vânătoarea este 
o misiune dificilă, care prevede abilităţi obţinute prin arta de învăţare, 
studiere, aşteptare, urmărire şi de dobândire a prăzii. La începutul se-
colului al XVIII-lea, spre deosebire de perioada anterioară, vânătoarea a 
devenit – din perspectiva aristocraţiei europene – o activitate sportivă şi 
de agrement, fiind apreciată ca un sport, o pasiune şi o satisfacţie sufle-
tească. Cunoaştem mai multe moduri de vânătoare, exprimate prin go-
nirea prăzii cu ajutorul câinilor, a păsărilor dresate sau a capcanelor. Cel 
mai cunoscut, mai practic şi mai uşor mod de vânătoare este cel cu arma 
de foc. Conform destinaţiei, vânătoarea poate fi împărţită în trei tipuri: 
vânătoare ştiinţifică, comercială, sportivă sau de amator.

Pentru a cunoaşte mai bine şi a putea identifica armele de vânătoare în 
diversitatea lor, a fost adoptată o clasificare generală a lor după mai multe 
criterii: a) după configuraţia interiorului ţevii şi după muniţia utilizată; b) 
după modul de construcţie; c) după modul de încărcare; d) după numărul 
de ţevi; e) după modul de construcţie al cocoaşelor.



144

CUPRINS

Program .................................................................................................. 3

Rezumatele comunicărilor ...............................................................19

ARHEOLOGIE

Serghei COVALENCO, Caracteristica tehnică a armelor 
vânătorilor de reni din paleoliticul superior (în 
baza materialelor din staţiunea Cosăuţi)...................................................19

Алла ГЛАВЕНЧУК, Технологии обработки различных 
материалов, применяемые на позднепалеолитическом 
поселении Анетовка 2 .......................................................................19

Оксана ГРИЦЮТА, Формирование эталонной 
трасологической коллекции из материалов экспериментов 
на базе Анетовской позднепалеолитической экспедиции ...........21

Игорь ПИСТРУИЛ, Резцы с поперечным резцовым сколом на 
памятниках верхнего палеолита Степного Побужья ................... 22

Oleksandr SILAIEV, Zoya ILCHYSHYN, Preventive excavations 
on Neolithic settlement Modrychi-I during the construction of 
a bypass road around Truskavets ...................................................... 23

Radian ANDREESCU, Katia MOLDOVEANU, Aşezarea de tip tell 
de la Vităneşti, jud. Teleorman, în contextul dinamicii locuirii 
neo-eneolitice de la Dunărea de Jos .................................................. 25

Eugen MISTREANU, Reprezentări plastice antropomorfe 
gumelnițene din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a 
Moldovei: analiză primară ................................................................. 26

Constantin HAITĂ, The Chalcolithic tells from south-eastern 
Romania (Muntenia and Dobrogea). Their formation, 
distribution, and evolution .................................................................27

Cristian Eduard ȘTEFAN, Câteva gânduri despre semnificaţia 
topoarelor de tip Vidra ....................................................................... 28



145

Adela KOVÁCS, Determinări dactiloscopice pe un vas ceramic 
aparţinând culturii Cucuteni, faza A .................................................. 29

Вячеслав БИКБАЕВ, Расписная чаша с растительно-
цветочным мотивом с поселения фазы Кукутень А3 
Резина I (Унгенский р-н, Молдова) ............................................... 30

Дмитрий ЧЕРНОВОЛ, Биноклевидные сосуды из поселения 
Ожево-остров: классификация, планиграфия, значение ............31

Валентин ДЕРГАЧЕВ, Кондрица – новый клад медных 
изделий периода Кукутень А – Триполье Б1 ................................ 32

Petya GEORGIEVA, New Data on the Culture from the First Half 
of the Fourth Millennium BC from the West Black Sea Coast 
from the Kozareva Mogila Site ........................................................... 33

Senica ȚURCANU, În căutarea simbolismului pierdut. Noi direcţii 
în interpretarea vaselor antropomorfe preistorice ............................ 33

Regina A. UHL, Spiegel im Spiegel: Times of change – 
archaeological reflections on Marija Gimbutas‘ research ................. 34

Serghei HEGHEA, O statuetă antropomorfă cu trăsături realiste 
din aşezarea Brînzeni III-Țiganca ......................................................35

Marzena SZMYT, Baltic-Pontic contact space, 3500-2500 BC ............ 36

Ghenadie SÎRBU, Livia SÎRBU, O altă imagine a ariei de 
răspândire a grupului cultural Horodiştea-Gordineşti ..................... 36

Dumitru BOGHIAN, Sergiu-Constantin ENEA, Angela 
SIMALCSIK, Datări radiocarbon asupra unor materiale 
scheletice umane din T1/2011 şi T2/2012 de la Costâna-Imaș 
(com. Todireşti, jud. Suceava, România) ............................................37

Bianca PREDA-BĂLĂNICĂ, Stefan ALEXANDROV, Alin 
FRÎNCULEASA, Martin TRAUTMANN, Todor VALCHEV, 
Ștefan VASILE, Volker HEYD, Archaeological excavations 
of the YMPACT Project in Southeastern Europe. Preliminary 
results and outlook ............................................................................. 38



146

Светлана ИВАНОВА, Северо-Западное Причерноморье в 
контексте теории фронтира (ранний бронзовый век) ................. 39

Светлана ИВАНОВА, Николай ТУПЧИЕНКО, Инсигнии 
власти эпохи палеометалла .............................................................41

Nana KHAKHUTAISHVILI, Revaz PAPUASHVILI, Guram 
CHKHATARASHVILI, Colchis – the ancient cradle of iron 
metallurgy ........................................................................................... 43

Mariana SÎRBU, Două depozite cu bronzuri intenţionat 
fragmentate, descoperite pe teritoriul Republicii Moldova .............. 44

Dumitru-Ionuț STIGLEȚ, Victor-Iulian MAFTEI, Noi cercetări 
arheologice de suprafaţă în judeţul Botoşani, România. 
Observaţii preliminare ....................................................................... 45

Андрей ГОРОШНИКОВ, Зоя ГОРОШНИКОВА, Исследования 
комплекса археологических памятников эпохи поздней 
бронзы на юго-западе Таманского полуострова в урочище 
Холодная Долина (по материалам работ 2017-2019 и 2021 гг.) ....46

Liviu MARTA, Social Strategies in the Metal Offerings from the 
Upper Tisza region during the Late Bronze Age .................................47

Constantin PREOTEASA, Doru BOGDAN, Bogdan BOBÎNĂ, 
Alexandru GAFINCU, Cristina TRIF, O nouă aşezare 
hallstattiană aparţinând culturii Corlăteni-Chişinău, 
descoperită la Săcăluşeşti (judeţul Neamţ, România) ....................... 48

Dmytro PEFTITS, Some development trends of geometric style 
on the territory of Ukraine at the beginning of the Early Iron Age .... 49

Sorin-Cristian AILINCĂI, Adrian ADAMESCU, Tudor 
MANDACHE, Șantierul arheologic Vânători-La Jolică. Noi 
cercetări (2017-2019) şi perspective .................................................. 50

Aurel ZANOCI, O nouă fortificaţie din prima epocă a fierului, 
descoperită la Saharna „Țiglău”, raionul Rezina ................................51



147

Mihail BĂȚ, Angela SIMALCSIK, Vladimir CHITIC, Două gropi 
cu oseminte umane, descoperite în aşezarea culturii Cozia-
Saharna de la Saharna „Țiglău” ......................................................... 52

Aurel ZANOCI, Daniel SCHERF, Mihail BĂȚ, Maximilian 
MEWES, Aerial surveys and archaeological research near 
Horodişte, Rezina District .................................................................. 54

Andrei ASĂNDULESEI, Octavian MUNTEANU, Felix-Adrian 
TENCARIU, Daniel CUCULESCU, Cercetări non-invazive în 
microzona fortificaţiilor de la Horodca .............................................. 56

Victor DULGHER, Gropi de provizii/menajere din siturile getice 
din microzona Saharna, raionul Rezina ............................................ 58

Denis TOPAL, Scythian stelae of the Black Sea and the Caucasus. 
Representations of the sword and spatial-temporal dynamics ......... 59

Александр МОГИЛОВ, Сергей ДИДЕНКО, К вопросу 
о северных границах распространения памятников 
скифского круга в Украинской Лесостепи (курган у с. 
Ладыжичи в низовье р. Припять) ...................................................61

Aurel RUSTOIU, Iosif Vasile FERENCZ, Tranziţia de la prima 
la cea de a doua vârstă a fierului în estul Bazinului Carpatic. 
Comunităţile locale şi impactul colonizării „celtice” ......................... 62

George-Dan HÂNCEANU, Elemente de prestigiu celtice în 
aşezarea getică de la Roşiori-Dulceşti (jud. Neamţ) .......................... 62

Natalia MATEEVICI, Ștampile noi de amfore greceşti, 
descoperite la Argamum (săpăturile anilor 1999-2000) ................... 63

Денис МАСЮТА, Амфоры типа MRA 4 в Причерноморье: 
киликийское вино на понтийских рынках .................................... 65

Michael MEYER, Octavian MUNTEANU, Vasile IARMULSCHI, 
Torben SCHATTE, Consideraţii cu privire la fibulele de tip 
Zarubincy descoperite în mediul culturii Poieneşti-Lucaşeuca .........67



148

Lavinia BRÂNDUȘAN, Xenia POP, Studiu interdisciplinar 
efectuat asupra materialului ceramic şi arheozoologic, provenit 
din situl nr. 6 (jud. Satu Mare) .......................................................... 68

Dan MATEI, Asupra reutilizării postromane a elementelor de 
cultură din teritoriul provinciei Dacia ............................................... 69

Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC, Fibule din epoca romană târzie 
de pe situl de la Lipoveni-La Nisipărie (r-nul Cimişlia) ................... 70

Vlad D. GHIMPU, Daco-romani şi romanici de la Dunăre în 
slujba imperiului (secolul al V-lea) ..................................................... 71

Olga MANIGDA, Olha HRABOVSKA, Medieval hill-forts of 
Ulychi people in Southern Bug region. Features of landscape use ....73

Ion TENTIUC, Octavian MUNTEANU, Despre o buterolă din 
secolul al X-lea, descoperită la Mârzoaia, r-nul Nisporeni, 
Republica Moldova ..............................................................................75

Вячеслав БАРАНОВ, Всеволод ИВАКИН, Артём ЛОБАН, 
Военное дело древнерусского населения Поросья в ХІ в. 
(по материалам могильника Остров) .............................................76

Gabriel VASILE, Analiza antropologică a unui lot scheletic 
medieval de la Târgovişte Calea Domnească 192 (jud. 
Dâmboviţa, România)

Robert Daniel SIMALCSIK, Angela SIMALCSIK, Urmele de 
traumatisme osoase, surprinse la populaţia deshumată din 
necropola medievală de la Roman-Arhiepiscopie (jud. Neamţ, 
România) .............................................................................................79

Angela SIMALCSIK, Ion URSU, Ion CIOBANU, Starea de 
sănătate şi profilul ocupaţional în târgul Lăpuşnei medievale ...........81

Sergiu MUSTEAȚĂ, O încercare de recuperare a patrimoniului 
construit dispărut. Cazul Bisericii Sf. Arhangheli de lângă 
cetatea Soroca ..................................................................................... 82

Sergiu MUSTEAȚĂ, Ion TENTIUC, Ion URSU, Cetatea Soroca: 
noi descoperiri arheologice ................................................................ 83



149

Sergiy TARANENKO, Museum archaeology in the National 
Reserve “Kyiv-Pechersk Lavra” .......................................................... 84

Elena GHERMAN, Cosmin NIȚĂ, Cercetări arheologice la turnul-
clopotniţă din cadrul ansamblului bisericesc „Sf. Spiridon” ............. 86

Maria GEBA, Mariana GUGEANU, Research of the 
archaeological heritage discovered in the crypt of Metropolitan 
Gavriil Bănulescu-Bodoni at Căpriana Monastery, using non-
invasive methods ................................................................................ 87

Mariana GUGEANU, Research, conservation and restoration of 
the liturgical archaeological textile item Epimanikion (Right) 
discovered in the crypt of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni .....89

Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Cristina CORDOȘ, Mărturii 
arheologice ale unor practici funerare la creştinii din Iaşii 
secolului al XVII-lea pe baza descoperirilor de la biserica Vovidenia 90

Vasile DIACONU, Consideraţii preliminare referitoare la vechiul 
cimitir al Mănăstirii Văratec (jud. Neamţ). Elemente de 
inventar funerar ..................................................................................91

Ana BOLDUREANU, Noi descoperiri monetare din Republica 
Moldova .............................................................................................. 92

ISTORIE

Petruța BARDAN (CĂTĂLINOIU), Importanţa încheierii unor 
alianţe matrimoniale între reprezentanţi ai Rudenilor şi marea 
boierime munteană (jumătatea secolului al XVI-lea - începutul 
secolului al XVIII-lea) .................................................................................94

Raimonda RAGAUSKIENĖ, ‘Little’ Urban Women: Barmaids, 
Seller women and Maids in Vilnius in the 16th Century .................... 95

Лилия ЗАБОЛОТНАЯ, Документы из российских архивов о 
личностных отношениях Антиоха Кантемира с семьей .............. 96

Александр ПОНОМАРЁВ, Сбор средств для греков, бежавших 
от турецкого преследования в Россию ............................................97



150

Alina FELEA, Circumstanţele întocmirii testamentelor şi 
motivaţiile testatorilor din Țara Moldovei (sec. al XVII-lea - 
începutul sec. al XIX-lea) ................................................................... 99

Mariana ȘLAPAC, Arhitecţii şi responsabilii de lucrări la cetatea 
de piatră a Chiliei ............................................................................. 100

Elena ARCUȘ-JANTOVAN, Emisiuni monetare ruseşti din 
patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea) ......................................................102

Valentin TOMULEȚ, Prima menţiune documentară a satului 
Tabani, ţinutul Hotin ........................................................................103

Andrei EMILCIUC, Evoluţia comparativă a sistemului vamal în 
România şi Basarabia (1859-1914) ...................................................105

Mihail MELNIC, Referinţe istoriografice privind breslele din 
Basarabia din epoca modernă ...........................................................106

Felicia Aneta OARCEA, Elite feminine arădene la cumpăna 
veacurilor XIX-XX ............................................................................ 108

Viorel BOLDUMA, Emigrarea populaţiei din judeţul Soroca în 
Extremul Orient la sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX ... 108

Dinu BALAN, Diplomaţie şi imagologie. România şi românii în 
scrieri spaniole de la începutul secolului XX .................................... 110

Вячеслав СТЕПАНОВ, Образ молдаванина в творчестве 
русских писателей XIX - начала XX в. ...........................................111

Александр СТЫКАЛИН, Ситуация на Румынском фронте 
в конце 1917 - начале 1918 г. глазами свидетеля событий 
(на основе мемуаров А.Д. Щербачева, хранящихся в ГАРФ) ..... 112

Radu Florian BRUJA, The difficulties of a diplomatic mission. 
The Slovak Legation in Bucharest (1939-1944) ................................ 114

Gherghina BODA, Dumitru-Cătălin ROGOJANU, Acţiuni ale 
Legiunii de Jandarmi Hunedoara legate de internarea 
supuşilor străini în Lagărul de la Tg. Jiu .......................................... 115



151

Marinela TRANDAFIR, Partidul Comunist Român şi glorificarea 
Uniunii Sovietice prin zilele de sărbătoare, 1948-1989 .................... 116

Nicolae FUȘTEI, Folosirea pârghiilor economice în lupta cu religia ... 117

Marius TĂRÎȚĂ, The purge of the members of the CC of CPM in 
1958-1963 .......................................................................................... 119

Lilia CRUDU, Politica de cadre a aparatului de partid în RSSM, 
1950-1960 ..........................................................................................120

William PRIGGE, Understanding Party Turnover in Latvia and 
Moldova, 1959-1961: A Comparative Study ...................................... 121

Ion CACIULA, Includerea operei clasicilor literaturii române 
în manualele de literatură moldovenească pentru clasa a VII-a 
din RSSM (ediţiile 1963, 1966, 1967, 1968) ......................................122

Elena POSTICĂ, Istoria unei Scrisori din „închisoarea popoarelor” ...122

Larisa DODKHUDOEVA, The problem of succession in Tajik 
culture (archive documents) .............................................................124

Ludmila D. COJOCARU, Memoria victimelor regimului totalitar-
comunist: locuri şi spaţii comemorative în Republica Moldova ......125

Silviu TABAC, Însemne teritoriale înregistrate în armorialul 
General al Republicii Moldova în anul 2021 ....................................125

Angela LISNIC, Problema identităţii în raport cu memoria şi 
conştiinţa istorică .............................................................................. 127

MUZEOLOGIE

Manole BRIHUNEȚ, Tipologia iconostaselor în stil clasic din 
locaşele Bisericii Ortodoxe din Moldova ..........................................129

Adelaida CHIROȘCA, Fragmente de iconostase din colecţia 
Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei .........................................130

Lucia MARINESCU, Străvechea mea argintărie, cu atâta artă 
cizelată... ............................................................................................ 131



152

Ana GRIȚCO, Viaţa edilitară a Chişinăului prin prisma activităţii 
inginerului Hristofor Nicolaidi (sf. sec. XIX - înc. sec. XX). 
Contribuţii muzeografice ...................................................................133

Vera SERJANT, Nicolae Dimo – o personalitate notorie a ştiinţei 
pedologice în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a 
Moldovei ............................................................................................134

Vera STĂVILĂ, Un destin de glorie – Lidia Lipcovski, soprană din 
Basarabia (în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei) ... 135

Aurelia CORNEȚCHI, Aparate de redare a sunetului. Patefonul în 
colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei ............................ 137

Mihail DOHOT, Fotografia de epocă basarabeană: de la argument 
secund în cercetare la subiect de studiu prioritar ............................138

Elnur Latif HASANOV, Local Ganja carpets as the samples of 
contemporary museum studies .........................................................139

Elena PLOȘNIȚA, Istoria contemporană în expoziţia muzeului 
modern. Un punct de vedere ............................................................. 141

Anatolie POVESTCA, Arme de vânătoare din colecţia Muzeului 
Naţional de Istorie a Moldovei ..........................................................142



Notițe



Casa Editorial-Poligrafică Bons Offices SRL
Chişinău, str. Feredeului 4/6, MD-2005
Tel./fax: +37322 50 08 94 
Tel.: +37322 50 08 95, +37322 27 66 44
E-mail: bons@bons.md






