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(Sala Albastră)
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Orele 1030-1100. Lansarea revistei Tyragetia s.n., vol. XIII, nr. 2,
2019
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Orele 1200-1300. Pauză
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Secţia ARHEOLOGIE
Joi, 17 octombrie 2019
(Sala de şedinţe nr. 1, anticamera)
Orele 1300-1500. Comunicări
Moderator – Ion TENTIUC
Sergiu BODEAN (Institutul Patrimoniului Cultural, MECC) – Siturile
culturii Starčevo-Criş din Câmpia Prutului de Mijloc
Vasile OPRIŞ (Muzeul Municipiului Bucureşti), Bogdan MANEA
(Platforma ArchaeoScience#RO, Institutul de Cercetare al
Universităţii Bucureşti), Mădălina DIMACHE (Muzeul Civilizaţiei
Gumelniţa Olteniţa), Dan PÎRVULESCU (Muzeul Municipiului
Bucureşti), Adrian MAJURU (Muzeul Municipiului Bucureşti),
Theodor IGNAT (Muzeul Municipiului Bucureşti), Cătălin LAZĂR
(Platforma ArchaeoScience#RO, Institutul de Cercetare al Universităţii
Bucureşti) – Aşezarea eneolitică de la Gumelniţa. Rezultatele noilor
cercetări prin prisma analizei materialului ceramic
Вячеслав БИКБАЕВ (Национальный музей истории Молдовы) –
Оборонительные сооружения Кукутень-Трипольских поселении
этапов B I и B II на территории Северной Молдовы по данным
аэро- и спутниковых снимков
Sergiu POPOVICI (Agenţia Naţională Arheologică), Valeriu BUBULICI
(Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Tumulii 5 şi 6 de la Cimişlia.
Cercetări preventive din anul 2019
Mariana SÎRBU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei), Vasile
DIACONU (Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, România) –
Prelucrarea pieilor de animale în perioada târzie a epocii bronzului
Vasile HAHEU (Institutul Patrimoniului Cultural, MECC) – Contribuţii
la funcţionalitatea unui tip controversat de vestigii (dispozitive
tripaletate în formă de elice din bronz) din perioada hallstattiană
târzie
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Aurel ZANOCI, Ion NICULIŢĂ, Mihail BĂŢ, Victor DULGHER
(Universitatea de Stat din Moldova) – Noi elemente defensive,
descoperite recent la fortificaţia traco-getică Saharna Mare
Orele 1500-1530. Pauză de cafea
Orele 1530-1700. Comunicări
Moderator – Ana BOLDUREANU
Vasile IARMULSCHI (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – O
fibulă de tip Kostrzewski K descoperită în aşezarea de la Kruglik
(reg. Cernăuţi, Ucraina). Observaţii privind originea şi datarea unor
asemenea agrafe în mediul culturii Poieneşti-Lucaşeuca
Ion TENTIUC, Valeriu BUBULICI (Muzeul Naţional de Istorie a
Moldovei) – Depozitul cu unelte de făurărie-giuvaiergerie din perioada
medievală timpurie descoperit la Voloave-Soroca, Republica Moldova
Иван ВЛАСЕНКО (Национальный музей истории Молдовы) –
Раннесредневековое поселение Рудь (раскопки 1983 г.)
Octavian MUNTEANU, Nicolae BATOG (Universitatea Pedagogică de
Stat „Ion Creangă”) – Un complex cu depuneri de cranii umane şi de
câine din perioada Hoardei de Aur, descoperit la Orheiul Vechi
Ana BOLDUREANU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) –
Descoperiri monetare izolate din Chişinău
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Secţia ISTORIE. MUZEOLOGIE
Joi, 17 octombrie 2019
(Sala de şedinţe nr. 2, etaj)

Orele 1300-1500. Comunicări
Moderator – Lilia ZABOLOTNAIA
Vlad GHIMPU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Atestări
româneşti din oraşul Rusa (Staraia Rusa) (secolele XV-XVII)
Lilia ZABOLOTNAIA (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) –
Controversele şi enigmele unui portret al Mariei (Lupu) Radziwill
Alina FELEA (Institutul de Istorie, MECC) – Din istoria relaţiilor de
familie din Ţara Moldovei în sec. XVII - înc. sec. al XIX-lea: cea de-a
doua căsătorie
Виктор ЦВИРКУН (Институт культурного наследия) – Неизвестные
страницы биографии Ивана Ильинского, секретаря Д. Кантемира
Cătălina CHELCU (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi) – „În multi
rânduri s-au pedepsit cu ocna”. Aspecte privitoare la regimul detenţiei
la ocnă în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi),
Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU (Institutul Patrimoniului Cultural,
MECC), Silviu VĂCARU (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi) –
Despre descoperirile de „comori” din Moldova în prima jumătate a
secolului al XIX-lea
Andrei EMILCIUC (Institutul de Istorie, MECC) – Expoziţiile de
mărfuri – elemente moderne în comerţul Basarabiei (1836-1860)
Valentin TOMULEŢ (Universitatea de Stat din Moldova) – Statutul
boiernaşilor din Basarabia în primele decenii ale secolului al XIX-lea
Orele 1500-1530. Pauză de cafea
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Orele 1530-1700. Comunicări
Moderator – Valentin TOMULEŢ
Viorel BOLDUMA (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) –
Emigraţia populaţiei din Basarabia în Caucaz, Crimeea şi Nordul
Mării Negre (a doua jumătate secolului al XIX-lea)
Valentin ARAPU (Institutul Patrimoniului Cultural, MECC) – Originile
comerţului: concepte şi abordări istoriografice
Elena CHIABURU (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, România) –
Dificultăţile expertizei cărţii de patrimoniu în România
Lilia CRUDU (Institutul de Istorie, MECC) – Soarta ilegaliştilor din
Basarabia după 1940
Nicolae FUŞTEI (Institutul de Istorie, MECC) – Moscova, centru al
ortodoxiei mondiale – un proiect eşuat
Manole BRIHUNEŢ (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală) –
Iconostase în miniatură atestate în bisericile ortodoxe din Republica
Moldova
Vineri, 18 octombrie 2019
(Sala de şedinţe nr. 1, anticamera)
Orele 900-1130. Comunicări
Moderator – Elena PLOŞNIŢA
Elena POSTICĂ (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Foametea
din anii 1946-1947 din Moldova în documente şi mărturii ale
supravieţuitorilor
Silviu ANDRIEŞ-TABAC (Cabinetul de heraldică, Aparatul Preşedintelui
Republicii Moldova) – Simbolurile satelor Caracui, Giurgiuleşti, Plop
şi ale comunei Gura-Căinarului
Anatolie POVESTCA (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Arme de
foc din Patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
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Vera STAVILĂ (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Afişul social
postbelic – mijloc de informare publică (din patrimoniul Muzeului
Naţional de Istorie a Moldovei)
Vera SERJANT (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Piese de
patrimoniu care au aparţinut marelui filantrop basarabean Vasile
Stroescu
Ana GRIŢCO (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Efecte poştale
consacrate sărbătorii naţionale Limba noastră cea română
Adelaida CHIROŞCA (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Icoane
multipartite din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Lucia MARINESCU-TONU (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) –
Tehnici de interpretare a valorilor patrimoniului din provinciile
Trento şi Ferrara
Elena PLOŞNIŢA (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei) – Consideraţii
privind comunicarea muzeală prin mesaje promoţionale
Ora 12.00. Şedinţa de totalizare
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REZUMATELE COMUNICĂRILOR
ARHEOLOGIE

Siturile culturii Starčevo-Criş din Câmpia Prutului de Mijloc
Sergiu BODEAN
Prin cercetările arheologice de suprafaţă realizate până în prezent
în Câmpia Prutului de Mijloc au fost semnalate trei aşezări ale culturii
Starčevo-Criş (Viişoara I, Viişoara II, Ustia-La Plopi). Două dintre ele (Viişoara I, II) au fost descoperite în anul 1977. Ele sunt situate pe versanţii
lini ai unor văi formate de afluenţii de dreapta ai râului Prut. Suprafeţele
siturilor reprezintă teren arabil, doar o mică parte din ele fiind înţelenită.
Aşezarea Viişoara I a fost cercetată prin sondaje efectuate în anii 1977
şi 1995. În luna iunie a anului 2007 au fost întreprinse periegheze în aşezările Viişoara I şi Viişoara II. Situl Viişoara I (s. Viişoara, r-nul Glodeni)
(47°38’54.3»N 27°25’36.3»E) se află la 2,3-2,5 km nord-vest de sat, pe
versantul lin al văii r. Căldăruşa, în vecinătatea unui izvor. De la suprafaţă
a fost adunat un număr mic de fragmente ceramice cu decor incizat şi câteva piese de silex. Aici au fost semnalate şi resturi de locuire aparţinând
culturilor Noua şi Sântana de Mureş-Černjahov.
Aşezarea Viişoara II (47°39’43.9»N 27°26’02.0»E) este situată la 3,8
km nord-vest de localitate, pe un versant lin, în apropierea confluenţei
r. Căldăruşa cu r. Glodeanca. Pe teritoriul sitului, care este traversat de
drumul local L233 Glodeni-Moara Domnească, în urma unor activităţi
antropice din anii 2005-2006 a fost parţial afectat un complex adâncit
Starčevo-Criş. Din cadrul lui provine o colecţie reprezentativă de materiale arheologice. Ceramica grosieră, din pastă cu degresanţi organici, este
decorată cu impresiuni executate cu unghia, linii incizate, brâuri cu impresiuni şi proeminenţe alveolate. Unele vase sunt prevăzute cu toarte.
Vasele modelate din pastă fină cedează numeric primei categorii ceramice. Ele au suprafeţele lustruite şi sunt reprezentate în special de străchini
9

cu sau fără picior. La suprafaţa aşezării vizate au fost semnalate şi numeroase fragmente ceramice Precucuteni-Tripolie A. După caracteristicile
sale ele sunt atribuite fazei Precucuteni II. Utilajul litic cuprinde multiple
piese de silex şi câteva unelte din piatră şlefuită, care după toate probabilităţile, aparţin în mare parte epocii eneolitice. Continuarea cercetărilor
în această regiune cu siguranţă va completa repertoriul siturilor Starčevo-Criş şi va aduce precizări privind direcţiile de pătrundere ale acestor
comunităţi în spaţiul pruto-nistrean.
Aşezarea eneolitică de la Gumelniţa. Rezultatele noilor
cercetări prin prisma analizei materialului ceramic
Vasile OPRIŞ, Bogdan MANEA, Mădălina DIMACHE,
Dan PÎRVULESCU, Adrian MAJURU, Theodor IGNAT, Cătălin LAZĂR
Aşezarea de tip tell de la „Măgura Gumelniţa” este situl eponim al civilizaţiei eneolitice cu acelaşi nume, parte a complexului cultural Kodjadermen - Gumelniţa - Karanovo VI care a ocupat zona balcanică în a
doua jumătate a mileniului al V-lea BC. În anul 2017, cercetarea sitului
Gumelniţa a fost reluată sub forma unui proiect de cercetare interdisciplinară complex, coordonat de Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Muzeul
Municipiului Bucureşti şi Institutul Naţional al Patrimoniului, dar şi cu
implicarea unor specialişti de la alte instituţii de cercetare din România.
Comunicarea de faţă îşi propune prezentarea noilor rezultate obţinute
în urma analizei unor loturi de ceramică descoperite în campaniile din anii
2017 şi 2018. Cercetările din zona aşezării de tip tell au condus la descoperirea de ceramică specifică tradiţiei Gumelniţa în contexte precum gropi,
zone menajere sau resturi de locuinţe. În zona terasei, situată la est de
aşezare, unde a fost identificată una dintre necropolele eneolitice de la Gumelniţa, au fost cercetate mai multe gropi care conţineau material ceramic
abundent. Dintre acestea, au fost cercetate trei gropi cu ceramică gumelniţeană şi una cu ceramică mai timpurie, de tradiţie Boian-Vidra. Analiza
ceramicii s-a bazat pe observaţii macroscopice. Caracteristicile specifice
ale fiecărui individ au fost cuantificate într-o bază de date creată în Micro10

soft Access. Pe baza datelor culese şi în comparaţie cu modelele teoretice şi
experimentale, am încercat să investigăm natura contextelor arheologice,
tehnicile prin care au fost produse vasele, tipologia formelor şi a decorului,
precum şi indicarea utilizărilor posibile ale produselor finite.
Acest studiu reprezintă începutul unui nou mod de a înţelege relaţiile
dintre ceramică şi oamenii care au locuit în aşezarea de la Gumelniţa. Săpăturile programate pentru următorii ani vor aduce noi materiale pentru
analiză care vor actualiza rezultatele şi interpretarea.
Оборонительные сооружения Кукутень-Трипольских
поселении этапов B I и B II на территории Северной
Молдовы по данным аэро- и спутниковых снимков
Вячеслав БИКБАЕВ
Доклад знакомит с некоторыми результатами дистанционного изучения поверхности Республики Молдова с помощью аэро- и
спутниковых снимков на предмет выявления поселений культуры
Кукутень-Триполье, получения предварительной информации о
распределении поселений в пространстве, их размерах и характере структур. Он освещает важную в изучении жизни трипольского
общества тему фортификационных сооружений кукутень-трипольских поселений, затрагивая сейчас только средний период развития
культуры (Кукутень А и АВ / Триполье BI, BI-II и BII).
В докладе представлены изображения укреплённых поселений,
выявленные автором в конце 80-х – начале 90-х гг. на чёрно-белых
аэрофотоснимках из специальных архивов, и составленные по ним
планы, а также цветные ортофото- и спутниковые изображения таких поселений, выявленные в различных интернет-источниках на
протяжении последних 12 лет.
Всего в докладе представлено 19 укреплённых поселений (в это
число входят два фотоизображения поселений со рвами: Яблона
XIII и Раковец, выявленные на орто- или спутниковых снимках и
введённые в этом году в научный оборот С. Бодяном). Все они рас11

положены в северных районах Молдовы и территориально распределены следующим образом: 3 – в Глодянском р-не; 3 – в Дрокиевском; 1 – в Единецком; 2 – в Фалештском; 2 – во Флорештском; 4 – в
Рышканском; 3 – в Сынджерейском; 1 – в Сорокском.
Оборонительные сооружения различных поселений отличаются по количеству рвов и валов, по их протяжённости и форме траектории (дугообразные, подковообразные, с плечиками и т.п.). По
каждому поселению по мере возможности приводятся результаты
проведенных по снимку измерений: длина периметра и площадь поселения, длина и ширина рва и вала, общая ширина полосы рвов и
валов, если их несколько, и т.д.
Приводимая интерпретация носит предварительный характер и
при возможности может быть уточнена магнитометрическим сканированием и раскопками. Уточнения потребует и датировка поселения и сооружений.
Tumulii 5 şi 6 de la Cimişlia. Cercetări preventive
din anul 2019
Sergiu POPOVICI, Valeriu BUBULICI
În anul 2019 specialiştii Agenţiei Naţionale Arheologice, au întreprins
cercetări preventive a doi tumuli situaţi în partea de nord-est a or. Cimişlia. Tumulii se aflau la distanţă mică unul de celălalt, astfel încât poalele
acestora se uneau. Investigarea siturilor a fost determinată de demararea
proiectului de construcţie al drumului naţional M3 – sectorul PorumbreiCimişlia. Este de menţionat, că sub movilele actuale ale celor doi tumuli
cercetări, au fost identificaţi cinci tumuli distincţi, doi dintre care cu suprapunere de mantale ulterioare. Primul orizont cultural şi cronologic al
înmormântărilor este pus în legătură cu trei şanţuri circulare în interiorul
fiecărui atestându-se câte două morminte. Complexele respective poartă
elemente comune culturilor Cernavoda I (ceramica Tripoliană, ceramica cu
scoică – şanţurile I şi II din tum. 6), Jivotilovka (ac încovoiat de os – morm.
6/13), Iamnaia timpurie (ceramică grosieră cu fundul rotunjit – morm.
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6/5). Următorul orizont cultural în ambele movile este reprezentat de mormintele culturii Iamnaia. Mormântul Iamnaia 5/6 fiind principal pentru
mantaua ridicată la nord de şanţul eneolitic al tum. 5. Tot epocii bronzului
îi aparţin două morminte ale culturii Catacombnaia, un complex atribuit
cu probabilitate culturii Mnogovalikovaia, şi şapte morminte ale culturii
Sabatinovka. Pentru un mormânt al culturii Belozerka, între cele două movile formate în epoca bronzului, a fost ridicată o movilă separată. În epoca
fierului în mantaua tum. 5 a fost realizat un mormânt cimerian atribuit
vestigiilor de tip Karasnogorka, în apropierea căruia a fost descoperit şi un
mormânt sarmatic. Ultimul orizont cultural este încheiat de doua morminte ale migratorilor turanici medievali. Inventarul unuia dintre acestea este
format din plăsele ce formau garniturile din os de la arc, tolbă decorată cu
folie de aur, patru vârfuri de săgeţi şi un cuţit de fier.
Complexitatea şi diversitatea culturală ale complexelor funerare identificate în tumulii 5 şi 6 de la Cimişlia, poate fi explicată prin faptul amplasării acestora pe extrema vestică al unui versant ce intră în lunca r. Cogâlnic. Astfel, amplasarea tumulilor pe o mică înălţime naturală care din trei
părţi este înconjurată de o luncă umedă, oferea acestora o vizibilitate ridicată dinspre nord-vest şi sud-est, pe cursul râului. Este de menţionat că în
această zona în sec. XVI-XVIII a existat o localitate rurală medievală. Din
cuprinsul acesteia au fost cercetate câteva locuinţe adâncite, vetre, gropi
menajere şi de provizie.
Prelucrarea pieilor de animale în perioada târzie a
epocii bronzului
Mariana SÎRBU, Vasile DIACONU
Având originile încă din zorii umanităţii, prelucrarea pieilor de animale
este o îndeletnicire care a cunoscut diverse etape de perfecţionare, generate
de însăşi evoluţia populaţiilor vechi. Ca şi în alte cazuri, această îndeletnicire, cu diversele ei etape tehnologice, nu a lăsat urme arheologice directe.
Pentru perioada bronzului târziu este ştiut faptul că în economia comunităţilor umane creşterea animalelor era, poate, cea mai importantă
13

ramură economică, deci şi prelucrarea pieilor trebuie să fi fost o activitate
larg răspândită. Cunoştinţele noastre legate de acest domeniu sunt destul
de limitate, iar reconstituirea vechilor tehnologii are la bază date etnoarheologice, precum şi unelte şi accesorii folosite la prelucrarea acestor
materii de origine animală.
În diverse contexte arheologice specifice bronzului târziu din zona
est-carpatică au fost descoperite artefacte care pot fi puse în legătură cu
procesarea pieilor de animale. Desigur, în multe cazuri, o astfel de utilitate poate fi doar ipotetică în lipsa unor complexe analize traseologice. Cu
toate acestea, putem menţiona faptul că în aşezările complexului NouaSabatinovka-Coslogeni au fost identificate răzuitoare din piatră, silex, os,
împungătoare/perforatoare din os şi bronz, dar şi cuţite metalice care puteau fi întrebuinţate în procesul de prelucrare a pieilor sau confecţionarea
diverselor accesorii dintr-un astfel de material. Desigur, în prea puţine
cazuri, putem afirma cu certitudine că un anumit obiect era utilizat exclusiv pentru procesarea acestei materii prime de origine animală.
Pentru că prelucrarea pieilor de animale era un procedeu complex,
trebuie să facem apel şi la datele etno-arheologice şi să luăm în calcul,
spre exemplu, necesitatea unor vase de lut sau lemn de mari dimensiuni,
folosite pentru tăbăcire. De asemenea, sarea era un element indispensabil
conservării pieilor, dar şi procedeului de tăbăcire a acestora.
Contribuţii la funcţionalitatea unui tip controversat de
vestigii (dispozitive tripaletate în formă de elice din bronz)
din perioada hallstattiană târzie
Vasile HAHEU
Descoperirile de dispozitive tripaletate în formă de elice din perioada hallstattiană târzie au fost făcute pentru un areal extins de la Bugul
şi Niprul de Mijloc până la nord-estul Bulgariei şi sud-estul Poloniei şi
din Transilvania până la litoralul românesc şi ucrainean al Mării Negre,
răspândite neuniform şi în număr diferit din cauza nivelului de cercetare.
Sunt cunoscute în jur de 60 de piese, iar cartografierea acestora permite
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a evidenţia unele concentraţii ale lor: Transilvania, centrul şi sudul Moldovei, Dobrogea. Pentru alte zone – Ucraina de sud-vest, nord-estul Bulgariei şi sud-estul Poloniei ele sunt mai puţine sau singulare. Provin din
structuri funerare (inhumaţii şi incineraţii), precum şi de habitat, multe
fiind descoperite fortuit sau din colecţii particulare. Prezintă un dispozitiv
turnat din bronz format din trei palete-aripioare cvasi-triunghiulare simetrice, ce se unesc pe o bucşă centrală care are longitudinal un orificiu îngust (0,2-0,3 cm). Datarea acestora este destul de largă, în diapazonul mijlocul sec. VII - sfârşitul sec. III î. Hr. În opinia noastră se pot diviza două
faze temporale de utilizare ale acestora, piesele oarecum deosebindu-se
după dimensiuni şi forma paletelor-aripioare. Cele masive, cu aripioarele
late sunt dintr-o perioadă mai timpurie, pe când cele de dimensiuni mai
mici, cu aripioarele mai aplatizate, uneori în formă de picătură alungită,
prezintă o variantă degradată mai târzie, concentraţia de bază a ultimelor
fiind în siturile din Dobrogea. Opiniile referitor la acest tip de vestigii sunt
destul de controversate începând cu determinarea taxonomică a acestora,
dar mai ales în ce priveşte apartenenţa etnoculturală şi utilitatea acestora. Diversitatea în desemnarea taxonomică a pieselor este mare – fiecare
autor al descoperirilor (practic identice) le denumeşte diferit: pandantiv
cu trei aripioare, capăt de ac cu trei aripioare, capăt de ac cu trei palete
în formă de elice, vârf de săgeată cu elice, piesă de bronz cu trei palete,
capăt helicoidal de ac, capăt de bronz în formă de ancoră, capăt de ac
în formă de elice cu trei palete. Personal am numit acest tip de vestigii
dispozitive eliceforme tripaletate şi dispozitiv tripaletat eliceform. În
prezent este imposibilă determinarea apartenenţei etnoculturale a pieselor. Se constată doar atestarea acestora în cadrul uneia sau altei culturi
arheologice (sciţi, traco-geţi), ele nefiind caracteristice nici uneia dintre
acestea. Cunoaştem piesele, dar nu cunoaştem originea acestora. Nu se
cunosc prototipurile lor, paralelele cu mărgelele tripaletate cimeriene fiind
prea vagi. Sunt cunoscute în inhumaţiile scitice plane din Transilvania şi
Moldova. Cazul mormântului din tumulul de la Ust’ Kamenka nu este relevant, fiind utilizare secundară. În cazul descoperirilor ne-funerare provin
din complexe sau stratul de cultură doar a fortificaţiilor (!). Cazul de la
Budureasca-Vadu Săpat este o excepţie, de unicat fiind şi piesa descoperi15

tă întreagă împreună cu acul. Dar descoperirea acesteia nu ajută la soluţionarea problemelor, ci dimpotrivă, le complică. Alte controverse impuse
de piesele respective le prezintă funcţionalitatea lor. La diferite etape şi
de către diferiţi cercetători descoperirile au fost interpretate în calitate de
capete de ace de păr, însemne monetare, vârf de săgeată, mărgele, deşi
cel mai verosimil, credem că făceau parte din conţinutul tolbei, mai drept
spus prezenta un dispozitiv la capătul anterior al săgeţii – pentru precizie,
semnalizare sau înfricoşarea inamicului şi a cailor acestora.
Noi elemente defensive, descoperite recent la fortificaţia
traco-getică Saharna Mare
Aurel ZANOCI, Ion NICULIŢĂ, Mihail BĂŢ, Victor DULGHER
Sistemul defensiv al fortificaţiei din sec. IV-III a. Chr. de pe promontoriul Saharna Mare a fost studiat atât prin intermediul cercetărilor de suprafaţă, cât şi prin investigaţii arheologice. Rezultatele acestor cercetări
au fost reflectate pe larg în monografiile şi studiile dedicate siturilor arheologice din microzona Saharna (de ex. Niculiţă, Zanoci, Arnăut 2008;
Niculiţă, Zanoci, Băţ 2016).
Recent, în urma unor noi cercetări de teren pe latura de nord a fortificaţiei Saharna Mare au fost descoperite urmele unei porţi de intrare,
precum şi ale unui bastion în preajma ei. Poarta avea lăţimea de cca 9
m şi era plasată între capătul de nord al „zidului” de pe latura de vest şi
capătul de vest al „zidului” de pe latura de nord. Din faţa porţii porneşte
un drum/cale de acces care coboară în pantă, în direcţia nord-est, până la
poalele promontoriului, unde curge râuleţul Saharna, afluent de dreapta
al Nistrului. La est de poartă, la o distanţă de cca 5 m, „zidul” de pe latura de nord este ondulat, formând un bastion de formă semicirculară cu
dimensiunile de 11×6 m. Vestigiile „zidului” bastionului se prezintă sub
forma unui „val” cu înălţimea de cca 0,9 m şi lăţimea la bază de cca 2 m.
Menţionăm că bastioane asemănătoare ca formă şi ca dimensiuni au fost
edificate şi pe latura de est a cetăţii, unde accesul era mai lesnicios.
Plecând de la locul amplasării bastionului, se poate constata că din
el apărătorii cetăţii controlau, iar la necesitate, apărau accesul în incintă
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dinspre nord. Totodată, prin această poartă se putea ajunge, practic neobservaţi, spre sursa acvatică de la poalele promontoriului. Iar în caz de
primejdii, prin ea se puteau refugia locuitorii cetăţii.
Astfel, descoperirile din vara anului 2019 vin să confirme faptul că situl traco-getic de la Saharna Mare reprezenta o fortificaţie cu un sistem
defensiv complex şi bine chibzuit.
O fibulă de tip Kostrzewski K descoperită în aşezarea de la
Kruglik (reg. Cernăuţi, Ucraina). Observaţii privind originea
şi datarea unor asemenea agrafe în mediul culturii PoieneştiLucaşeuca
Vasile IARMULSCHI
Acum mai mult de şase decenii, la Kruglik (reg. Cernăuţi, Ucraina)
B.A. Timosčuk şi I.V. Vinokur, descopereau o aşezare datată în epoca preromană recentă a fierului. Pe parcursul a patru campanii arheologice –
1957-1959 (B.A. Timosčuk şi I.V. Vinokur) şi 1973 (S.P. Pačkova) – au
fost descoperite mai multe complexe şi materiale arheologice atribuite
culturii Poieneşti-Lucaşeuca.
În comunicarea dată ne propunem să discutăm mai multe aspecte
(originea şi cronologia etc.) legate de fibula tip Kostrzewski K, descoperită
în locuinţa nr. 3 din acest sit. Menţionăm că până în prezent această piesă
reprezintă un unicat pentru mediul culturii Poieneşti-Lucaşeuca.
Depozitul cu unelte de făurărie-giuvaiergerie din
perioada medievală timpurie descoperit la Voloave-Soroca,
Republica Moldova
Ion TENTIUC, Valeriu BUBULICI
În anul 2018 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a achiziţionat un
depozit de unelte meşteşugăreşti alcătuit din 19 piese din fier şi bronz,
descoperit în apropierea satului Voloave, r-nul Soroca. Condiţiile iden17

tificării în teren a depozitului nu sunt foarte clare. Conform descoperitorului, depozitul a fost găsit la nord de localitate, pe partea dreaptă a
drumului Soroca-Voloave, la circa 200 m de liziera pădurii. Prospectările
pe locul unde a fost găsit depozitul nu au adus informaţii suplimentare
sau urme de sit arheologic în apropiere.
Pornind de la destinaţia pieselor, din componenţa depozitului făceau
parte unelte meşteşugăreşti, de făurărie-giuvaiergerie (15 piese), de tâmplărie (2 piese), o piesă agricolă şi una reprezentând inventarul negustorului sau a giuvaiergiului.
Uneltele de făurărie-giuvaiergerie sunt reprezentate de trei nicovale,
în formă de trunchi de piramidă, cu lungimea variind între 12,4 şi 12,7
cm, având partea superioară lucrătoare rectangulară cu suprafaţa variind
de la 5,9×6,9 la 7,8×8,4 cm; trei ciocane cu ambele capete lucrătoare şi
cu orificiul pentru mâner oval-alungit. Lungimea ciocanelor variază de la
9,7 la 11,4 cm. Acestei categorii de piese meşteşugăreşti îi mai aparţin: un
cleşte cu lungimea de 23,1 cm; două pile din fier (oţelit-?) având lungimea
de 13,5 şi 15, 1 cm; un gravoar cu mâner tubular având lungimea de 11,1
cm şi trei poansoane cu secţiunea circulară sau rectangulară, cu lungimea
variind de la 12,3 la 15,1 cm. La categoria piese de tâmplărie pot fi atribuite două cuţite pentru strungul de prelucrat lemn, realizate din panglică de
fier curbată pe linia cantului. Acestea aveau un capăt ascuţit, iar celălalt
era prevăzut cu mâner. Lungimea pieselor este de 18,8 şi, respectiv, de
21,3 cm. Din uneltele gospodăreşti mai menţionăm un fragment de coasă,
reprezentând tija scurtă de fixare pe mâner. Manşonul coasei se termină
printr-un mic peduncul/cârlig, îndoit la un unghi de 90 de grade.
În cadrul depozitului se disting, prin raritatea descoperirii, două piese. Prima reprezintă o matriţă pentru turnat lingouri realizată din tablă
de fier. Aceasta are corpul albiat care formează o cuvă lungă de 8,5 cm,
lată de 1,1 cm şi adâncă de 0,9 cm. Piesa este prevăzută cu un mâner lung
de 7,5 cm cu capătul ascuţit, pe suprafaţă cărei s-au păstrat urme de lemn
de la manşon. Lungimea totală a piesei este de 18,7 cm. În interiorul cuvei
s-au păstrat urme de metal colorat, de nuanţă alb-roşiatică.
Din componenţa depozitului face parte un cântar de tip balanţă cu două
talgere. Piesa este realizată în formă unei bare din bronz lungă de 20,8 cm,
având secţiunea circulară cu diametrul de 0,3-0,5 cm. Tija care formează
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corpul cântarului-balanţă are ambele capete rotunjite şi aplatizate din două
părţi. Pe locul aplatizat este realizat câte un orificiu, prin care a fost introdus un mic inel. Inelele sunt confecţionate din sârmă de bronz groasă de
0,2 cm. Prin intermediul lor, cu ajutorul unor aţe de mătase, in sau lână,
erau prinse cele două talgere ale cântarului. Unul din braţele balanţei are
realizate pe suprafaţă 10 incizii scurte, dispuse perpendicular pe lungimea
piesei. Distanţa dintre liniile incizate este de 0,8 cm. Pe partea centrală
balanţa este înzestrat cu o placă scurtă, de 2,0 cm, care serveşte pentru
ataşarea braţului vertical. Suprafaţa plăcuţei este străpunsă de două orificii
dispuse pe verticală la distanţa de 1,2 cm unul de altul. Prin intermediul
orificiului din partea inferioară au fost prinse cu ajutorul unui nit cele două
elemente ale balanţei – braţul orizontal şi cel vertical ale cântarului. Braţul
vertical al cântarului (mânerul) este confecţionat dintr-o tijă circulară cu
lungimea de 7,3 cm şi grosimea medie de 0,3 cm. Partea inferioară a mânerului este aplatizată şi bifurcată pe o lungime de 2,4 cm. Suprafaţa bifurcată
este străpunsă de două orificii dintre care cel din partea inferioară servea
pentru ataşarea cu ajutorul unui nit al braţului vertical de cel orizontal.
Braţul superior, pornind de la nivelul segmentului bifurcat, este decorat
cu elemente traforate. Capătul superior al braţului vertical este rotunjit şi
aplatizat. Suprafaţa aplatizată a fost străpunsă de un orificiu prin care este
trecut un inel, confecţionat din sârmă groasă de 0,2 cm, având capetele
apropiate. Cele două talgere din cadrul setului cântarului-balanţă sunt confecţionate din foi subţiri de bronz. Acestea au în profil forma unui segment
de cerc. Ambele piese au diametrul de 6,7 cm şi înălţimea/adâncimea de
1,3 cm. Talgerele au suprafaţa interioară şi exterioară netedă, fără urme de
ornament. Marginile talgerelor sunt simple, fără manjetă. Marginile talgerelor, la distanţe egale, au fost străpunse de câte trei orificii prin care a fost
trecut câte un inel. Acestea sunt identice ca formă şi dimensiune cu inelele
de la braţele balanţei, de care erau legate cu aţe.
Depozitul de unelte de la Voloave, la fel ca şi cel de la Sadova-Călăraşi
(Tentiuc, Bubulici 2019, 259-283), face parte dintr-un număr mai mare
de complexe de acest fel descoperite în Europa Centrală, de Est şi SudEst, aparţinând secolelor IX-XI. În spaţiul de la est şi sud de Carpaţi sunt
cunoscute nu mai puţin de 10 depozite de unelte şi arme (Curta 2011, 25119

276). Ascunderea şi nerecuperarea lor a fost pusă în legătură cu luptele
dintre bizantini, bulgari şi unguri din secolul al IX-lea sau cu pătrunderea
nomazilor turanici, pecenegi, uzi şi cumani, în secolul al X-lea şi, respectiv, sfârşitul secolului al XI-lea - începutul veacului următor.
Cercetătorii au atras atenţia că în regiunile de la est şi sud de Carpaţi
nu sunt atestate depozite de unelte şi arme anterioare secolului al IX-lea
şi nici pentru intervalul de timp ulterior celei de-a doua jumătăţi a secolului al X-lea (Teodor 2004, 405). Cele mai multe depozite de unelte şi arme
au fost atribuite secolelor VIII-IX şi IX-XI, aşa cum sunt datate majoritatea depozitelor cunoscute în Europa Centrală şi de Est.
Intervalul de timp menţionat coincide cu perioada de maximă activitate a scandinavilor în nordul, estul şi sud-estul Europei din secolele VIIIXI, cu cea de-a doua etapă a politogenesei europene (Spinei 1997, 15-17),
cu schimbările importante care s-au produs în domeniul dezvoltării social-economice şi politice în Europa şi Asia pe fundalul schimbărilor legate
de „micul optimul climatic medieval” din secolele VIII-XIII, cu apariţia
în spaţiul circumcarpatic a formaţiunilor politice româneşti de nivel regional, cu dezvoltarea ascendentă a agriculturii şi meşteşugurilor, dar şi a
comerţului pe traseele comerciale internaţionale, fluviale şi maritime, de
la Marea Baltică la Marea Neagră, Bizanţ şi Orientul arab, cu declanşarea
unor formidabile energii sociale şi creşteri demografice impresionante pe
plan euro-asiatic, inclusiv pentru spaţiul est-carpatic.
Раннесредневековое поселение Рудь (раскопки 1983 г.)
Иван ВЛАСЕНКО, Виктор БЕЙЛЕКЧИ
В 1981-1983гг. Славянская и Древнерусская экспедиции возобновили работы на посаде кольцевого раннесредневекового городища
Рудь-«Фарфурия турчаскэ», начатые Прутско-Днестровской экспедицией под руководством Г.Б. Фёдорова в 1969-1970 гг.
Поселение площадью около 4-5 га расположено в 4-5 км к северовостоку от с. Рудь в долине Днестра. Раскопки проводились к востоку
от городища на склоне, понижающемся с юга на север. В связи с тем,
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что материалы исследований 1981-1982 гг. в основном введены в научный оборот, то данное сообщение отражает краткие результаты
раскопок 1983 г., опубликованные частично.
За полевой сезон было вскрыто около 572 м2. Мощность культурного слоя памятника от 0,2 до 0,4 м, а некоторые сооружения углублены до 1,7 м от современной поверхности. Были изучены остатки
10 полуземляночных жилищ, пять углублённых хозяйственных и
производственных сооружений, одно наземное производственнохозяйственное сооружение, три выносные печи, три сыродутных
горна, несколько ям. По керамике и некоторым находкам сооружения датируются от VIII до рубежа XI-XII вв. Многие из них перекрываются, а некоторые имеют несколько строительных горизонтов.
Жилища представляют собой почти квадратные полуземлянки
каркасно-столбовой конструкции площадью от 6 до 20 м2 с печамикаменками в одном из углов, а в одной из полуземлянок кроме каменки была и подбойная печь. Более поздние жилища имели бóльшую
площадь. Углублённые производственные и хозяйственные сооружения подпрямоугольной формы площадью от 4 до 12 м2. В их интерьере находились сыродутные горны, печи связанные с выплавкой
железа или хозяйственные ямы. Наземное сооружение углублено в
верхней части склона на 0,4 м и вытянуто вдоль него на 6-7 м при
ширине 2,6 м. В сооружении расчищено два сыродутных горна, печь
связанная с производством железа, три хозяйственные ямы. Выносные глинобитные печи, видимо, также связанные с железоделательным производством, были сводчатыми (иногда прослеживаются
остатки стенок и рухнувшего свода), под овальный или округлый
диаметром 1,0-1,35 м в большинстве случаев выложен плитчатыми
камнями, а иногда обмазан глиной. Некоторые печи с предтопочными ямами. Горны в виде ям диаметром 0,3×0,5-0,52×0,58 м, высотой
свода до 0,25 м. Стенки обмазаны слоем глины толщиной 0,04 м и
обожжены. Печи, связанные с производством железа, представляли
собой ямы диаметром от 0,75-0,85 до 1,0-1,2 м, глубиной от 0,3 до 0,4
м, обмазанные слоем глины толщиной 0,03-0,05 м. Хозяйственные
ямы были грушевидной, колоколовидной, цилиндрической, реже –
прямоугольной в плане формы, различных размеров.
21

На памятнике наблюдается непрерывный процесс развития гончарного производства, начиная от лепных горшков ранней фазы
культуры типа Луки-Райковецкой с пальцевыми вдавлениями по
краю венчика, датируемых концом VI-VIII вв., до подправленных на
гончарном круге и наиболее поздних гончарных сосудов рубежа XIXII вв., имеющих сложную конфигурацию чётко профилированного, часто манжетовидного венчика.
На поселении найдены изделия из различных материалов: из железа – ножи, кольца, наконечник черешковой стрелы, стержни, пластинки; из цветных металлов – бронзовая пуговица-бубенчик, отходы серебряного литья; из кости-проколки, астрагалы с отверстиями
и насечками, гребень с обломанными зубьями, фрагмент костяной
рукоятки ножа с кольцевыми вырезами; из камня – известняковые
и шиферные пряслица, жернова, оселки, камни для заточки проколок; из глины-пряслица, фрагменты тиглей и льячек, «хлебцы»,
фрагмент зооморфной статуэтки.
На поселении собрано большое количество остеологического материала. Состав стада домашних животных обычен для славянских
поселений. Это крупный рогатый скот, свинья домашняя, мелкий
рогатый скот, лошадь. Довольно большую роль играла охота и рыболовство. Особенно много найдено костей благородного оленя, охотились также на косулю, кабана, зайца, в меньшей мере на медведя,
тура или зубра, птицу, занимались рыболовством.
Насыщенность разновременными, различного рода сооружениями свидетельствует об интенсивности и продолжительности жизни
на посаде древнерусского городища Рудь.
Un complex cu depuneri de cranii umane şi de câine din
perioada Hoardei de Aur, descoperit la Orheiul Vechi
Octavian MUNTEANU, Nicolae BATOG
În atenţia noastră sunt vestigiile unui complex, descoperit în curtea
veche a Muzeului de la Orheiul Vechi, a cărui cercetare s-a extins (din ra22

ţionamente obiective) pe parcursul unui interval semnificativ de timp: o
parte a acestuia a fost identificată şi studiată în anul 2001, iar cealaltă – la
distanţă de 15 ani. Corelând datele obţinute în anul 2016 cu informaţiile
din anul 2001, se conturează un complex care avea diametrul de 1,6×1,7
m, cu pereţii aproape verticali şi adâncimea maximă de 1,48 m.
Umplutura complexului era constituită din sol afânat, destul de neomogen, în amestec cu vestigii arheologice, majoritatea fiind atribuite
culturii Poieneşti-Lucaşeuca. În partea inferioară a complexului a fost
localizată o aglomeraţie de cenuşă, sub care, în anul 2001, au fost descoperite două cranii – unul de om, iar altul – de câine. Craniul uman se afla
în partea de vest a gropii, fiind orientat cu faţa spre nord-est. Mandibula
dreaptă era dezmembrată. Craniul de câine se afla în imediata apropiere de craniul uman, dinspre sud-est, aşezat pe partea stângă, orientat pe
direcţia nord-vest, cu botul spre craniul uman. Dinspre direcţia de nordest a craniului uman, la aceeaşi adâncime a fost localizată o piatră, iar la
nord-est de ea – o alta. Sub cranii, practic depuse pe fundul gropii, au
fost descoperite 25 fragmente de la un vas cu două toarte din perioada
Hoardei de Aur. La acestea se adaugă descoperirile din anul 2001, constituite dintr-un un craniu de câine (orientat pe direcţia nord-vest), un
vas întreg, o jumătate de alt vas, în asociere cu multiple oase şi fragmente
ceramice, printre care un număr important de la recipiente cu smalţ verde. Ceramica descoperită la fundul gropii este lucrată la roată, din pastă
foarte calitativă ce conţine în calitate de degresanţi nisip cu bobul mic.
Arderea este oxidantă, vasele având culoare gălbuie şi gălbui-maronie.
Unele exemplare sunt acoperite cu smalţ de culoare verde.
Analizând situaţia descrisă şi observaţiile de teren, constatăm că în
acest spaţiu au fost amenajate succesiv două complexe. Primul se încadrează cronologic în perioada Latène-ului, raportându-se la cultura PoieneştiLucaşeuca, iar al doilea, practic suprapunând groapa săpată în era precreştină, a fost amenajat în perioada medievală. Având în vedere vestigiile
descoperite (depunere de craniu uman însoţit de cranii de câine, asociate
cu cantitate mare de cenuşă, vase întregi şi întregibile, dar şi o importantă
cantitate de oase de animale), complexul prezentat reflectă un anumit ritual funerar ce se raportează la populaţia din perioada Hoardei de Aur.
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Descoperiri monetare izolate din Chişinău
Ana BOLDUREANU
De pe teritoriul oraşului Chişinău şi din împrejurimi sunt cunoscute
16 tezaure monetare, datate din antichitate şi până în epoca modernă.
Unele dintre ele se păstrează în colecţii muzeale, despre altele se cunosc
informaţii din arhive sau din spusele contemporanilor. Acestea reprezintă izvoare importante la studierea vieţii economice a regiunii, dar fiind
acumulate pe parcursul unei perioade mai mare de timp ori aduse de pe
alte meleaguri şi alcătuite de obicei din monede de aur sau argint, nu sunt
capabile să prezinte totalitatea tipurilor monetare aflate pe piaţa oraşului
într-o anumită secvenţă de timp. Descoperirile izolate însă sunt acelea
care oglindesc relaţiile de schimb din zona Chişinăului în diferite epoci
istorice, dinamica pătrunderii şi viteza de circulaţie a banilor. În cadrul
acestui material se pot distinge trei categorii de monede. Prima este reprezentată de monedele izolate descoperite întâmplător de locuitori ai
oraşului, înregistrate şi introduse în circuitul ştiinţific după prezentarea
lor la instituţii muzeale sau specialiştilor în domeniu. Alta este constituită
de monedele aflate în monumentele funerare. Aici se încadrează emisiunile monetare descoperite în necropola bisericii Măzărache din Chişinău
în urma săpăturilor arheologice de salvare întreprinse de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei în anul 2010. Ce-a de-a treia categorie reprezintă monedele aflate în urma săpăturilor arheologice care au avut loc în
Chişinău. Autoarea se va axa în special pe analiza loturilor de monede
descoperite în primăvara anului 2012 şi în primăvara - vara 2018 în centrul istoric al Chişinăului, în zona Pieţei Vechi a oraşului.
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ISTORIE. MUZEOLOGIE
Atestări româneşti din oraşul Rusa (Staraia Rusa)
(secolele XV-XVII)
Vlad GHIMPU
În urma săpăturilor arheologice din anii ‘70 ai secolului al XX-lea, cercetătorii ruşi au evidenţiat în fostul Cnezat Novgorodean un aspect cultural sudic, ce conţinea o structură aparte a cuptoarelor, nespecifice pentru
nordul Rusiei, inclusiv o ceramică deosebită, proprie unui teritoriu anumit pe durata ultimului sfert al mileniului I d. Hr.
Din sursele documentare ale arealului menţionat, autorul acestor rânduri a publicat mai multe cercetări de onomastică, toponimie şi hidronimie de provenienţă românească, şi a ajuns la concluzia, că unele grupuri
de români, cum a considerat, au migrat spre nord, într-un proces de colonizare, posibil, împreună cu tribul sklavenilor, atestaţi la Dunărea de
Jos în secolele VI-VII. Atribuirea acestei populaţii a fost apreciată şi prin
tabloul lingvistic al slavei de sud, care s-a materializat în teritoriul novgorodean, uneori paralel, dar, fiind veniţi împreună, probabil şi sincronic cu
elementele româneşti depistate. În urma studierii scrierilor pe coajă de
mesteacăn, în conţinutul acestor izvoare documentare importante s-au
atestat şi multe cuvinte-apelative româneşti, ceea ce ne-a întărit certitudinea din dovezile noastre.
În contextul celor relevate mai sus, autorul a continuat studierea actelor scrise vechi provenite din recensămintele oraşului Rusa (Staraia
Rusa), efectuate în mai multe etape, pe durata sfârşitului de secol XV,
a secolelor XVI şi XVII. Această onomastică românească, în mare parte
rămasă din epoca evului mediu timpuriu, avem intenţia să o publicăm în
studiul de faţă.
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Controversele şi enigmele unui portret al Mariei (Lupu)
Radziwill
Lilia ZABOLOTNAIA
Personalitatea Mariei (Lupu) Radziwill este subiectul cercetărilor
noastre de mai mulţi ani. În cadrul studiilor noastre, un interes deosebit
reprezintă imaginea ei în operele de artă ale pictorilor din Europa Occidentală. În căutarea portretelor Mariei (Lupu) Radziwill, am întreprins
numeroase stagii ştiinţifice în muzee din Lituania, Polonia, Rusia şi Belarus.
În urma căutărilor efectuate de-a lungul anilor, au fost găsite numeroase portrete şi gravuri ale Mariei (Lupu) Radziwill, care, în cadrul posibilelor descrieri muzeale, şi-au găsit autorul –în original sau în numeroase reproduceri.
Cu toate acestea, de mai mult de 360 de ani un portret prezentând-o
pe Maria (Lupu) Radziwill, al cărui original şi reproducere se afla în muzeele de frunte din lume (Danemarca, Rusia), nu este identificat (atribuit)
ca fiind portretul acesteia.
Aplicând metoda comparativă şi rezumând cercetările noastre precedente, ce includ 12 portrete şi gravuri ale Mariei (Lupu) Radziwill, am
constatat că un portret al acesteia este atribuit greşit de muzeografi. În
viziunea noastră, falsificarea şi identificarea eronată a portretului din
secolul al XVIII-lea a fost punctul de plecare în istoria lungă şi confuză a acestui portret care durează până acum. Din acest motiv, portretul
autentic al Mariei (Lupu) Radziwill, realizat de genialul pictor portretist
Abraham van Westerfeldt, a devenit, în sensul complet al cuvântului,
fără nume.
În colecţiile muzeale, portretul este prezentat ca o lucrare realizată de
un autor anonim, înfăţişând-o pe Maria Staritskaya (soţia regelui Magnus), în pofida analizelor argumentative ale criticilor de artă de la începutul secolului XX, confirmând că acesta este un portret al Mariei (Lupu)
Radziwill.
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De asemenea, nu suntem în măsură să precizăm ce perioada din viaţa
Mariei (Lupu) Radzwill a fost imortalizată în acest portret, din moment
ce acesta nu a fost semnat. Simbolistica caracteristică portretului ca formă artistică, joacă un rol important în acest portret, aceasta fiind pusă în
evidenţă prin uimitoarea armonie a trăsăturilor chipului subiectului. Pictorul a încercat astfel să expună nu doar aspectele inerente personalităţii,
dar şi pe cele ale poziţiei sale sociale.
Conştienţi de faptul că cercetările noastre nu o să constituie un
punct final în această „stranie şi tulbure istorie a portretului”, sperăm
totuşi că acestea o să servească drept argument în cadrul ulterioarelor
analize şi atribuiri ale portretului. Suntem ferm convinşi că acest portret o înfăţişează pe Maria (Lupu) Radziwill şi susţinem această teză cu
suficiente argumente atât de ordin factual, cât şi istoric. Însă soluţionarea definitivă a acestei controverse nu poate fi efectuata decât cu ajutorul unei expertize tehnice ale portretului, ce va permite confirmarea
sau dezaprobarea dreptului de autor al lui Abraham van Westerfeldt
asupra operei.
Din istoria relaţiilor de familie din Ţara Moldovei
în sec. XVII - înc. sec. al XIX-lea: cea de-a doua căsătorie
Alina FELEA
Biserica Ortodoxă privea cu unele reţineri a doua şi a treia căsătorie,
acestea fiind permise doar „ca un pogoramant făcut pentru slabiciunea firii omenesti”, de cele mai dese ori fiind însoţite de aplicarea epitimiei sau
a canoanelor de pocăinţă (opriri de la Sfânta Împărtăşanie). Din punct
de vedere canonic, prevederile privind cea de-a doua nuntă se conţin în
canoanele Conciliilor ecumenice şi în scrierile Sfinţilor Părinţi, care remarcau că „Nunta cea dintâi este lege, a doua este iertare, iar cea de-a
treia este călcare de lege” etc. Slujba Cununiei era mult mai simplă şi mai
puţin fastuoasă decât cea de la prima cununie, iar preotul n-avea voie sa
ia parte la masa de sărbătoare (Neocez. 7.).
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Sursele din Ţara Moldovei în sec. al XVII-lea - înc. sec. al XIX-lea sunt
sărace în privinţa redării fenomenului celui de-al doilea mariaj. Scurtele
extrase provin din testamente, care prevăd reglementarea dreptului de
moştenire, în acest context fiind pomenită şi prima căsătorie sau din documente de vânzare-cumpărare sau donare.
O opinie foarte interesantă privind semnificaţia celui de-al doilea mariaj şi perceperea acestora de către un bărbat contemporan epocii o extragem din testamentul lui Vasile Roset, care, în compartimentul sfaturi şi
indicaţii pentru soţie îi interzice acesteia să se recăsătorească: „şi ţie, Safto, îţi poruncesc ...niciodată să nu fie volnică a te mărita, măcar că sânt
încredinţat că niciodată în capul tău minte sau părere ca aceea n-a veni;
iară, de s-a tâmpla vreo nebunie ca aceea să-ţi vie, să aibi a pierde toate
părţile ce ţi s-au venit de la mine, după poronca sfintii pravili, ce zice că
femeia ce n-a cinsti parte bărbatului, ce dintâi cununie, şi de să va mărita
cu de al doilea, să-şi piarză toată partea ei ce vine de la bărbatul ei”. Deci,
Vasile Roset consideră că a doua căsătorie este o „necinstire” a primului
soţ şi a primei căsătorii – „ce dintâi cununie”, a adevărată „nebunie”, ceea
ce demonstrează mentalitatea epocii, conform căreia prima căsătorie este
sfântă, iar celelalte sunt considerate a fi păcat.
Cea de-a doua căsnicie, de cele mai dese ori, era încheiată în urma
decesului soţului sau soţiei. Aşa s-a întâmplat în cazul lui Grigore, fiul lui
Bălean Ivaşcu, prima soţie decedând în vârsta tinereţii, care s-a însurat
în al doilea mariaj cu Marica, fiica lui Radu Toma Năsturel. Cazuri de
acest fel sunt numeroase. Totodată, vom remarca faptul că noua căsnicie,
respectiv o nouă familie nucleară, putea fi întemeiată dintr-o fată mare
şi un văduv (care are sau nu are copii), dintre un holtei şi o văduvă (care
are sau nu are copii) şi căsnicia între doi văduvi (ambii fără copii, cu copii
fiind doar femeia, cu copii fiind doar bărbatul, ambii fiind cu copii).
Mai rare sunt cele încheiate după ce unul dintre parteneri a divorţat.
O problemă aparte era reglarea relaţiilor familiei întemeiate prin
a doua căsnicie cu copii din prima căsătorie. Prin testament părinţii se
străduiau să-şi protejeze copiii de pretenţiile material-financiare a noii
familii, lăsându-se donaţii separate.
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Неизвестные страницы биографии Ивана Ильинского,
секретаря Д. Кантемира
Виктор ЦВИРКУН
Для абсолютного большинства исследователей, изучающих
жизнь и деятельность Д. Кантемира, имя Ивана Ильинского достаточно хорошо известно. Главным образом, это связано с повседневными дневниковыми записями, которые вел секретарь молдавского господаря и светлейшего князя Российского государства на
протяжении многих лет и неоднократно издававшимися в России,
Румынии и Молдове. Вместе с тем, сама биография человека, в течение ряда десятилетий тесно связанного с семейством Кантемиров,
полна «белых пятен». За исключением сведений общего характера
опубликованных в работе Д.Н. Бантыш-Каменского и Русском Биографическом словаре иных данных о жизни и судьбе этого удивительного человека и труженика мы не найдем.
Археографические изыскания последних лет в архивохранилищах Москвы и Санкт-Петербурга позволили нам обнаружить ряд
документов проливающих свет многие страницы его биографии.
В первую очередь, это связано с его трудоустройством в качестве
переводчика императорскую Академию наук. После смерти Д. Кантемира, в начале 1724 года он, как давний знакомец Петра I, обратился к императору с просьбой об определении в Академию наук.
Распоряжение было дано, но зачисление в штат Академии последовало только осенью 1725 года. В течение неполных 12 лет он занимался переводами старинных русских летописей на латинский язык
для фундаментальных трудов известного российского историографа
Герхарда Фридриха Миллера. Наряду с этим, он продолжал заниматься переводами произведений античных авторов, труд начатый
им совместно с Антиохом Кантемиром.
На протяжении многих лет он вел частную переписку с князем,
послом России в Англии, сообщая о себе и событиях происходящих в
стенах Академии. Из этой корреспонденции мы узнаем о многочис29

ленных деталях биографии И. Ильинского: о том, что он на протяжении всей жизни был холостяком; об условиях работы в Академии,
об его окладе и дополнительных выплатах; о конкретном адресе его
проживания, а также о причинах болезни и смерти, последовавшей
в последних числах марта 1737 года.
„În multi rânduri s-au pedepsit cu ocna”. Aspecte privitoare
la regimul detenţiei la ocnă în prima jumătate a secolului al
XIX-lea
Cătălina CHELCU
Nu se cunoaşte momentul în care au început procesul exploatării sării
în Moldova. Ceea ce se ştie este faptul că, în trecut, ca şi astăzi, locul principal de exploatare a fost şi este Târgu Ocna, între timp adăugându-i-se
şi cel de la Cacica. În preajma celui mai mare depozit natural Ocna funcţiona, din secolul al XIV-lea, o aşezare cu caracter urban, anume Târgul
Trotuş, căruia, spre sfârşitul secolului al XVII-lea, i-a luat locul Tg. Ocna.
În afară de acestea, existau şi alte locuri de unde se procura direct, în
schimbul unei contribuţii numită sărărit sau solărit, sarea necesară consumului casnic, şi anume zona muntoasă a fostelor ţinuturi Neamţ şi Suceava, precum şi cele din sudul Basarabiei (cel mai important centru era
Akkerman).
Pentru scoaterea şi valorificarea sării, domnia a înfiinţat o instituţie
numită Cămară, condusă de cămăraşi de ocnă, dovedită documentar
pentru prima dată în prima jumătate a secolului al XVI-lea, însă se crede
că această stare de fapt intrase în vigoare în veacul al XV-lea, când domnii
luaseră asupra lor acest venit, apoi le vor da în arendă, preferând perceperea unei sume fixe. Informaţii despre instituţia Cămării ocnelor sunt
păstrate într-un număr redus. Se cunoaşte faptul că aceasta era condusă
cămăraşii de ocnă, numiţi de domn pe un an de zile, care aveau sarcina de
a raporta domniei, periodic, cuantumul venitului ocnelor, având „în subordine întregul personal de la ocnă, asupra căruia îşi exercitau, se pare,
şi dreptul de judecată”. În atribuţia lor, la începutul secolului al XIX-lea,
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a intrat şi paza ocnei condamnaţilor, după ce corpul de pază al plăieşilor,
aflaţi în subordinea Isprăvniciei ţinutului Bacău, fusese desfiinţat. Apoi,
sarcina supravegherii celor condamnaţi a fost preluată de garnizoana înfiinţată la Târgu Ocna, aflată în subordinea Ministerului de Interne, pe care
o controla prin intermediul Hătmăniei.
Atât în ceea ce priveşte aplicarea pedepsei cu munca silnică în ocne
(saline), cât şi regimul de detenţie al ocnaşilor, sursele istorice încep
să aibă o anumită constanţă în furnizarea informaţiilor despre aspecte
începând cu primele decenii ale secolului al XIX-lea şi cu precădere în
perioada regulamentară. Prin urmare, scopul comunicării noastre este
valorificarea acelora referitoare la tratamentul aplicat condamnaţilor la
pedeapsa cu ocna, atât înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului
organic în Moldova (1832), cât şi după acest moment, aflate în fonduri
arhivistice ieşene.
Despre descoperirile de „comori” din Moldova în prima
jumătate a secolului al XIX-lea
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI,
Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Silviu VĂCARU
Izvoarele documentare păstrate în arhivele ieşene scot în evidenţă un
fenomen care a stat în atenţia autorităţilor centrale şi ţinutale din Moldova
primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, anume descoperirile de „comori”.
Cercetarea noastră este la început, dar pe baza valorificării informaţiei cuprinse în dosarele întocmite în deceniile patru şi cinci ale veacului pentru
trei ţinuturi (Bacău, Fălciu, Roman), putem clasifica descoperirile de acest
tip în trei mari categorii. O primă tipologie priveşte „comorile” descoperite
întâmplător, autorităţile intervenind, pe baza prevederilor legale cuprinse
în codurile civile moderne în vigoare, când se încearcă valorificarea monedelor prin vânzare, sau în urma unei delaţiuni. O a doua categorie de cazuri
documentate de sursele arhivistice cercetate se referă la săpăturile neautorizate efectuate de persoane necunoscute, pe care proprietarii de moşii le
reclamă autorităţilor. În sfârşit, o a treia mare categorie priveşte cazurile
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în care se solicită aprobarea autorităţilor (Vistierie) pentru efectuarea de
săpături în locuri în care se bănuieşte existenţa unei comori, pe baza unor
motivaţii din cele mai diverse. Două dintre cazurile cercetate, unul din
anul 1834, celălalt din 1844, ilustrează exemplar, prin bogăţia informaţiei,
credinţa populară în existenţa comorilor şi implicarea protagoniştilor în
găsirea acestora. Prin identificarea şi inventarierea tuturor acestor descoperiri de „comori” înregistrate în fondurile arhivistice ale Moldovei primei
jumătăţi de veac XIX (fondurile Isprăvniciilor, fondul Vistieria Moldovei,
fondul Secretariatul de Stat al Moldovei) se pot pune bazele unei cercetări
interdisciplinare pe termen lung, în plan istoric (contextul, structurile administraţiei abilitate să se ocupe de asemenea cazuistică, metodele folosite
în anchetele efectuate la faţa locului etc.), instituţional („comoara” ca problematică în toate sistemele juridice europene, de la dreptul roman până
la cele moderne), arheologic, numismatic, etnografic şi de antropologie
culturală, de istorie a mentalităţilor şi istorie socială.
Expoziţiile de mărfuri – elemente moderne în comerţul
Basarabiei (1836-1860)
Andrei EMILCIUC
Expoziţiile de mărfuri au început să fie organizate în mod regulat în
Imperiul Rus, sub patronajul Ministerului Finanţelor, începând cu 1829,
fiind concepute pentru promovarea produselor industriei ruse. Cu ocazia călătoriei sale prin imperiu, Nicolae I a dispus prin rescriptul din 25
august 1836 organizarea unor expoziţii în oraşele guberniale, ce ar fi reflectat producţia industrială a fiecărei regiuni în parte. În acest context, în
scurt timp, fusese deschisă la Chişinău prima expoziţie de mărfuri confecţionate în Basarabia. În virtutea caracterului agrar al economiei provinciei, la aceasta expoziţie au ieşit în prim-plan produsele meşteşugăritului
rural, precum covoarele şi alte ţesături din lână de oaie.
În 1842, contele P.D. Kiselev, ministrul Domeniilor Statului, i-a transmis împăratului o propunere de organizare în guberniile şi provinciile
imperiului a expoziţiilor de produse agricole, animale şi meşteşuguri ru32

rale. El a sugerat ca experimentul să înceapă cu guberniile Novorosiei.
Nicolae I a aprobat propunerea ministrului, astfel că în 1847 la Chişinău
fusese organizată prima expoziţie agricolă din Basarabia, care a adunat
207 de participanţi. Următoarea expoziţie agricolă era preconizată a fi
organizată în Basarabia în 1852, dar a fost deschisă abia în anul 1860.
Între timp, producătorii agricoli din Basarabia, familiarizaţi cu practica
expoziţională, participă la expoziţii din afara provinciei, inclusiv din afara
imperiului, precum Expoziţia mondială de la Londra din 1851. De altfel,
lâna expusă de moşierul Teodor Gamalia din judeţul Akkerman a fost
mult apreciată de juriul londonez.
Pe lângă aceste expoziţii de anvergură, în anii ’40-’50 în Basarabia
sunt organizate la nivel local şi judeţean zeci de expoziţii de vânzare a
vinurilor. În 1858 este organizată o expoziţie de nivel regional de acelaşi
profil. Vinificatorii din Basarabia participă şi la expoziţiile organizate în
guberniile vecine, unde sunt mult apreciaţi şi medaliaţi.
Expoziţiile de produse agricole devin o metodă de promovare în provincie a unor soiuri noi de culturi agricole, a unor rase de animale mai
productive, precum şi a inventarului agricol modern. Este încurajată concurenţa în rândul producătorilor agricoli care, totodată, se adaptează la
cerinţele pieţei europene de mărfuri. Acest lucru are efecte benefice asupra dezvoltării economice a provinciei.
Statutul boiernaşilor din Basarabia în primele decenii ale
secolului al XIX-lea
Valentin TOMULEŢ
Mai multe dicţionare moderne ne dau mai multe definiţii referitor la
noţiunea de boiernaş, dar care au, în fond, acelaşi înţeles: 1. boier de rang
inferior; 2. agricultor care face pe boierul; 3. boier de rang mai mic, care
ocupa dregătorii inferioare; 4. boier cu o situaţie inferioară marilor latifundiari; 5. boier de rang mai mic, având avere mai puţină şi ocupând (în
organizarea veche a Principatelor) dregătorii inferioare; 6. boier de rangul cel mai de jos; boierinaşii serveau la Curte în dregătoriile inferioare
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în calitate de cămăraşi, cupari, ciohodari, aprozi, etc.; 7. boier de la ţară,
proprietar rural mai mic; 8. boier mai mic, cum erau odinioară cămăraşii,
cuparii, ciohodarii, aprozii ş.a.; 9. proprietar rural mai mic; 10. boier de
la ţară.
În Ţările Române, boiernaşii (sau micii boieri) ocupau funcţii în armată sau în administraţie. Fiecare cap de familie de boiernaş avea diplomă domnească. Întreaga familie de boiernaş se bucura de numeroase
privilegii.
Prin urmare, boiernaşii erau o categorie socială din Moldova medievală, cu o situaţie inferioară marilor boieri. Un document din 1818, întocmit
la Iaşi, ne spune că prin boiernaşi se înţeleg cei care nu se trag din boieri
şi „au dobândit cinuri mai mici ce sunt de la vel-şătrar în gios”.
După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, autorităţile imperiale i-au
egalat pe boiernaşi în drepturi cu nobilii ruşi, acordându-le diferite privilegii. În Regulamentul organizării administrative a regiunii Basarabia
din 29 aprilie 1818 se menţiona că „sub denumirea de boiernaşi se subînţelege nu clasa de provenienţă nobiliară şi care nu a ajuns la ranguri boiereşti mari, dar cei care au obţinut funcţii până la vel-şătrar. Ei vor beneficia de drepturi de nobleţe personale”. Însă această categorie socială, ce
beneficia de privilegii, era neînsemnată. Boiernaşilor li se acorda dreptul
de a se angaja la serviciu în instituţiile de stat; erau scutiţi de pedeapsa corporală şi eliberaţi de plata impozitelor şi îndeplinirea prestaţiilor;
aveau dreptul să dispună de proprietăţi funciare şi chiar de ţigani şerbi.
În Basarabia boiernaşii se bucurau de privilegii boiereşti, dar numai
ei personal. Urmaşii lor intrau în categoria mazililor. În conformitate cu
Regulamentul privind drepturile de apartenenţă la stările sociale ale
locuitorilor Basarabiei din 10 martie 1847, autorităţile ţariste i-au egalat în drepturi pe boiernaşii din Basarabia cu nobilii personali din Rusia,
numindu-i în continuare nobili personali (личные дворяне). Boiernaşii
constituiau categoria cea mai de jos a boierimii. Ei s-au format, în fond,
din boierii mai săraci sau decăzuţi, fie prin ascensiunea unor mici stăpâni de pământ care ajungeau să capete o slujbă sau o dregătorie inferioară – de la polcovnici, postelnici, vel-căpitani şi până la vel-şătrari.
Spre exemplu, Constantin (Costache) Negruzzi, născut în 1808, în satul
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Trifeştii Vechi (astăzi Hermeziu), din apropierea Prutului, lângă Iaşi, om
politic şi scriitor român din perioada paşoptistă, era fiul lui Dinu Negruzzi
(şi al Sofiei Hermeziu), de origine răzăşească, ajuns boiernaş în rang de
paharnic. Odată cu începutul revoluţiei din 1821, se refugiază, pe un timp,
împreună cu tatăl său în Basarabia, fiind ulterior cunoscut prin activitatea sa literară în Principatul Moldovei.
Micii boiernaşi erau văzuţi adesea ca un fel de patriarhi ai obştilor ţărăneşti. Însă, cu dispariţia generaţiilor care au fost martorii anexării Basarabiei la Imperiul Rus, copii acestora au completat rândurile mazililor,
iar după lichidarea mazililor ca stare socială şi a ruptaşilor ca o categorie
fiscală, în 1847, aceştia au completat rândurile odnodvorţilor.
Emigraţia populaţiei din Basarabia în Caucaz, Crimeea şi
Nordul Mării Negre (a doua jumătate secolului al XIX-lea)
Viorel BOLDUMA
Interesul pentru istoria Basarabiei, în general, cât şi pentru problemele majore ce ţin de politica social-economică a ţarismului, a fost pe
ordinea de zi din momentul anexării provinciei la 1812.
Problema emigraţiei populaţiei din Basarabia în Caucaz, Crimeea şi
Nordul Mării Negre, în perioada de timp cercetată, a fost elucidată tangenţial în literatura de specialitate, atât din perioada ţaristă şi sovietică,
cât şi literatura de specialitate din Republica Moldova.
Subiectul dat are o tangenţă directă de înţelegere a problemelor legate de aplicarea în Basarabia a politicii de colonizare, reformei agrare din
1868 şi efectele ei. În acest context, vom analiza migraţia populaţiei din
Basarabia în Caucaz, Crimeea şi Nordul Mării Negre, prin prisma acestor
aspecte.
Astfel, după anexarea Basarabiei de Rusia la 1812, o parte a populaţiei
a fost forţată să emigreze 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 colo-
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nizare, la începutul secolului al XIX-lea, cu populaţie alogenă (bulgari,
găgăuzi, germani, evrei etc.), care s-a bucurat de anumite privilegii din
partea autorităţilor imperiale.
Documentele depozitate în Arhiva Naţională a Republicii Moldova
(Fondul 2, Cancelaria gubernatorului Basarabiei şi Fondul 8, Oficiul
gubernial pe probleme ţărăneşti din Basarabia), ne oferă posibilitatea
să afirmăm că primele manifestări ale emigraţiei populaţiei din Basarabia
s-au remarcat încă în anii ’40, atunci când sunt atestate primele cereri
ale ţăranilor basarabeni de a emigra în Crimeea şi Caucaz. Astfel, în anul
1848, 9 persoane din Bender adresau o cerere Administraţiei Regionale
a Basarabiei cu rugămintea de a li se permite transferarea cu traiul în regiunea caucaziană a Mării Negre. Asemenea cereri au urmat în anii 1860
şi 1861, de la ţărani din judeţele Hotin, Bălţi şi Chişinău.
După aplicarea în Basarabia a reformei agrare din 14 iulie 1868, procesul de emigraţie se intensifică. Majoritatea ţăranilor au rămas decepţionaţi de modul cum a fost pusă în aplicare reforma agrară. Astfel, este
atestat un număr mare de cereri, între anii 1868-1877, ale ţăranilor de
emigrare în Caucaz, Crimeea şi Nordul Mării Negre din judeţele Akkerman, Chişinău, Orhei şi Soroca.
Analiza documentelor inedite de arhivă ne permit să constatăm că,
odată cu implementarea politicii de colonizare şi aplicarea reformei agrare din 1868, care au a agravat şi mai mult situaţia economică a ţărănimii, insuficienţa de pământ şi creşterea impozitelor constituiau cauzele
principale care au generat emigrarea populaţiei din Basarabia în Caucaz,
Crimeea şi Nordul Mării Negre.
Originile comerţului: concepte şi abordări istoriografice
Valentin ARAPU
Una dintre primele forme de schimburi între oameni a fost schimbul
în natură („troc”) în condiţiile căruia omul pentru a-şi procura ceea de
ce avea nevoie „ceda ce-i prisosea altor oameni, care îi dădeau în schimb
ceea ce şi ei aveau ca excedent”. În lipsa comerţului, individul (sau grupul)
36

au fost forţaţi să-şi satisfacă toate cerinţele din resurse proprii. Schimbul
a fost simplificat odată cu trecerea la folosirea „unei mărfi intermediare,
numită monedă”, astfel, anume atunci trocul s-a separat în două operaţiuni, în vânzare şi în cumpărare, de la care a şi „început adevăratul comerţ”.
Istoricul A.K. Djivelegov observa că „frecvenţa relaţiilor comerciale
într-o epocă sau alta depindea de faptul pe cât de dispersate erau domeniile de producţie şi cel de consum. Scopul comerţului constă în înlăturarea
impedimentelor care îi despart pe consumator de producător, raportate în timp şi în spaţiu. Dacă bunurile economice sunt consumate pe loc,
acolo unde sunt produse, ele nu pot deveni obiecte ale comerţului; aceste
bunuri devin obiecte ale comerţului atunci când destinaţia lor depăşeşte
aria de consum a producătorul propriu-zis”. Rolul comerţului este minim
în cadrul societăţilor cu economie naturală, când fiecare comunitate se
îndestulează cu produsele proprii. Respectiv, rolul comerţului se amplifică odată cu creşterea cerinţelor economice ale fiecărei comunităţi, prin
sporul demografic în condiţiile căruia fiecare gospodărie în parte nu este
capabilă să-şi asigure pe deplin toate necesităţile economice. A.K. Djivelegov susţine că între două popoare, aflate la trepte diferite de dezvoltare,
primul fiind la etapa incipientă a evoluţiei economice, cel de-al doilea dispunând de o cultură / civilizaţie avansată, de regulă, se instituie raporturi
comerciale intense. Astfel, primul stimulent în dezvoltarea comerţului îl
constituie diferenţa nivelului de dezvoltare a culturii / civilizaţiei.
Economiştii N. Sută, D. Patriche, I. Stănescu, M. Grigorescu, R. Emilian, N. Enică abordează problema apariţiei schimbului de mărfuri prin
prisma postulatelor marxiste, invocând apariţia diviziunii sociale a muncii. Prima mare diviziune socială a muncii s-a produs în preistorie prin
„desprinderea triburilor de păstori de cele de agricultori”. Cea de-a doua
mare diviziune socială a muncii a avut loc prin „desprinderea meşteşugarilor (meseriilor) de agricultură”. Cea de-a treia mare diviziune socială a
muncii a fost impulsionată de naşterea producţiei de mărfuri, formarea
oraşelor. „Despărţirea meşteşugurilor de agricultură şi a oraşului de sat a
contribuit la dezvoltarea mai departe a schimbului de mărfuri şi a pieţei”,
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finalizând „prin desprinderea de restul populaţiei a clasei negustorilor,
care se ocupau exclusiv cu comerţul”. Negustorii au apărut atunci când
„schimbul, datorită amplorii şi expansiunii sale, nu a mai putut fi înfăptuit
de producătorii înşişi (crescătorii de animale, agricultorii şi meşteşugarii)”.
Dificultăţile expertizei cărţii de patrimoniu în România
Elena CHIABURU
Ponderea cea mai mare a colecţiilor de carte veche, tipărită, manuscrisă şi bibliofilă în România este deţinută de biblioteci, urmate de muzee, de mănăstiri şi de biserici, de o serie de instituţii publice, pe ultimul
loc aflându-se deţinătorii particulari. Manuscrisele, incunabulele, cărţile
tipărite vechi, rare, cu valoare bibliofilă intră în patrimoniul cultural naţional mobil – categoria bunuri arheologice şi istorico-documentare. În
funcţie de importanţa sau de semnificaţia istorică, documentară, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, bibliofilă, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, pot fi incluse în Tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, care este alcătuit din bunuri culturale de valoare excepţională pentru
umanitate sau în Fondul patrimoniului cultural naţional mobil, alcătuit
din bunuri culturale cu valoare deosebită pentru România.
Legislaţia în vigoare prevede criterii generale şi specifice de analiză
aplicabile în mod egal tuturor categoriilor de bunuri culturale mobile:
obiecte de artă, de arheologie, ţesături, orfevrărie etc. Criteriile generale
de clasare evaluează semnificaţia sau importanţa culturală şi determină
dacă exemplarul este susceptibil de a fi clasat. Acestea sunt: vechimea,
frecvenţa şi starea de conservare. Criteriile specifice sunt: valoarea istorică şi documentară; valoarea memorială; autenticitatea; autorul, atelierul
sau şcoala; calitatea formală, fiecărui criteriu corespunzându-i un punctaj
minim şi maxim, în funcţie de care bunul cultural se clasează sau nu întruna din cele două categorii juridice menţionate.
Deşi legislaţia prevede criterii unice de evaluare, cărţile – tipărite, manuscrise, rare sau bibliofile au o serie de particularităţi care nu permit
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analiza în mod identic cu restul bunurilor culturale mobile (icoane, obiecte de artă, ţesături, orfevrărie etc.).
Din pricina competenţelor ridicate pe care le reclamă domeniul, stăpânite de tot mai puţini specialişti, prelucrarea cărţii vechi în bibliotecile
şi muzeele din România a ajuns să fie dificilă, deficitară şi lipsită de unitate metodologică. La ora actuală, în România nu există nici o formă de
învăţământ, de nici un nivel, care să aibă ca obiect de studiu cartea veche
şi bibliofilă (nu ne referim aici la restaurarea şi conservarea specific muzeală), astfel încât specialiştii capabili să facă expertize în vederea clasării
sunt foarte puţini.
Un impediment însemnat este necunoaşterea paleografiei chirilice –
instrumentul de lucru fundamental pentru cercetătorul cărţii româneşti
vechi, a celei greceşti şi latine. Condiţiile fizice în care se prezintă marea
majoritate a cărţilor vechi: stare de conservare precară, cu scoarţe desfăcute şi file pătate sunt şi ele descurajatoare pentru cercetătorii ne-animaţi
de o puternică pasiune.
Alt impediment important este lipsa instrumentelor de lucru: cataloage de bibliotecă, monografii, dicţionare, enciclopedii şi publicaţii periodice de specialitate. De asemenea, manifestările ştiinţifice dedicate în
mod special cărţii vechi, rare şi bibliofile: simpozioane, seminarii, sesiuni
ştiinţifice prin intermediul cărora să se articuleze un cadru de lucru unitar
şi să se disemineze cunoştinţe şi informaţii noi, sunt cvasi-inexistente.
În consecinţă, doar o parte insignifiantă a colecţiilor de carte veche
tipărită, manuscrisă şi bibliofilă din România este expertizată în conformitate cu prevederile legale.
Soarta ilegaliştilor din Basarabia după 1940
Lilia CRUDU
În vara anului 1940, comuniştii ilegalişti basarabeni nu au fost admişi în eşaloanele superioare ale puterii de partid şi de stat din RSSM,
fiind trataţi mai degrabă cu neîncredere şi suspiciune, încredinţându-li-
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se doar funcţii modeste în unele instituţii sovietice. Atitudinea rezervată
a regimului se explică prin faptul că o bună parte a comuniştilor ilegalişti
basarabeni se mişcau mult mai bine în spaţiul cultural românesc şi cunoşteau realităţile basarabene. Această atitudine a fost alimentată datorită faptului că la venirea sovieticilor doar o parte din ilegalişti se aflau
pe teritoriul Basarabiei, cealaltă parte ajungând aici în august 1940. O
altă explicaţie poate fi faptul că unii conducători ai Partidului Comunist
(bolşevic) din Moldova Sovietică au avut încă din momentul sosirii lor
la Chişinău, în vara anului 1940, o atitudine rezervată faţă de „vechea
garda” basarabeană, care le puteau face la un moment dat o concurenţă
puternică. O altă situaţie a fost, spre exemplu, în Ţările Baltice, unde ilegaliştii Antanas Snečkus, Jānis Kalnbērziņš, Karl Säre au fost promovaţi
activ în ierarhia de partid, deţinând funcţii de prim-secretari.
Pentru a se clarifica cu ilegaliştii prin verificări minuţioase şi a stabili
vechimea lor în partid a fost creată o comisie specială formată din patru
reprezentanţi ai CC al PCR şi doi reprezentanţi de la secţia de cadre a
Cominternului. În cadrul verificărilor pe parcursul anilor 1940-1941 se
confruntau acte de la arhiva CC al PCR, de la arhiva CC al PC(b) din toată
Uniunea Sovietică şi, respectiv, de la CC al PC(b)M. Se discutau autobiografiile lor, caracterizările şi referatele membrilor PCR care cunoşteau
personal activitatea ilegală a persoanelor cercetate. În urma activităţii
comisiei respective, în ianuarie 1941 au fost elaborate patru liste cu comunişti ilegalişti basarabeni şi bucovineni. În lista cu nr. 1, spre exemplu,
era inclus, în special, activul PCR din Basarabia, care era binecunoscut de
CC al PCR şi, respectiv, verificat în timpul ilegalităţii, unde se regăseau S.
Bruhis, I. Morgenştein, S. Leibovici, Ia. Boguslavschi, Gh. Korotkov ş.a.
În mai 1941 unii din ei au fost recomandaţi de către CC al PCR pentru a
fi transferaţi în rândurile PC(b) din toată Uniunea Sovietică. În timpul
războiului, când funcţionarii de partid de rang înalt din RSSM în masă
refuzau să se includă în organizarea mişcării de partizani pe teritoriul Basarabiei, ilegaliştii basarabeni au fost reactivaţi acceptând misiunea de a
se include în acţiuni speciale pentru a demonstra devotamentul lor faţă
de Moscova.
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Moscova, centru al ortodoxiei mondiale – un proiect eşuat
Nicolae FUŞTEI
La începutul anilor 1940 Patriarhia Moscovei a început să joace un
rol importat în planurile politicii externe a statului sovietic. Dacă în anii
1936-1936 statul a curmat cu vehemenţă toate relaţiile Bisericii Ortodoxe
Ruse cu alte organizaţii religioase din lume, situaţia se schimbă odată cu
începutul războiului.
Pentru punerea în aplicare a planurilor sale, sovieticii au avut la îndemână un instrument pe care nu întârzie să-l utilizeze ori de câte ori
exista necesitatea să alimenteze şovinismul imperial. Este vorba de ideea
că Moscova este „cea de a Treia Romă”, idee care îşi are originea prin
secolul al XV-lea, în scrisoarea călugărului Filotei, stareţul mănăstirii
Eleazar din Pskov, din 1523, adresată diacului cneazului Vasile al III-lea,
Misiurie Munehin, cu argumentarea ideii despre Moscova ca „cea de a
Treia Romă”
Conceptul nu a dispărut nici în perioada regimului comunist, doar că
i s-a dat o altă interpretare. Moscova nu mai era cetatea eternă păzită de
Dumnezeu, ci o mare capitală a lumii în care rezidează o conducere dictatorială atee, un imperiu comunist care tinde să încorporeze o bună parte
a popoarelor lumii.
Teoria „Moscova cea de a Treia Romă” devine foarte populară în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Pornind de la patosul acelor zile,
pentru sovietici Moscova este inima ţării, pierderea capitalei era de neconceput.
După operaţia militară de la Stalingrad, Stalin se vede împărţind sferele de influenţă în Europa. El intuieşte că îi va fi mai uşor să depăşească
bariera ideologică cu popoarele europene folosind canalele bisericeşti.
Stalin presupunea ca în primul rând să folosească Bisericile Ortodoxe din
Europa. Iar pentru Biserica Ortodoxă Rusă, Stalin avea un plan şi mai
grandios, să facă din ea un centru al ortodoxiei mondiale, ceva de felul
„Vaticanului de la Moscova”. Lucrul acesta putea fi facilitat şi de faptul că
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în Europa erau destule parohii care se supuneau juridic (canonic) Patriarhiei Moscovei.
O componentă importantă a planului stalinist de organizare a unui
centru religios mondial la Moscova era lupta cu Vaticanul, în care era implicată şi Patriarhia Moscovei.
Luptând cu Vaticanul, Patriarhia Moscovei urma să ocupe locul de lider în lumea creştină şi din această poziţie, să promoveze influenţa sovietică asupra majorităţii omenirii.
Planul organizării unei mişcări antiecumenice, anticatolice culminează cu organizarea Consfătuirii Panortodoxe la Moscova în 1948, la care au
participat conducătorii a 11 din 13 Biserici Ortodoxe Autocefale, cu excepţia Patriarhiei Ierusalimului şi Biserici Ciprului.
Între 8 şi 18 iulie 1948, cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani de la proclamarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ruse, la Moscova s-a întrunit o
primă conferinţă panortodoxă.
Conferinţa a fost gândită de către autorităţile sovietice ca un pas important pe calea prefacerii Moscovei într-un centru al ortodoxiei ecumenice, la fel şi pentru consolidarea Bisericilor locale ortodoxe în lupta contra Vaticanului. Problema acordării Patriarhiei Moscovei a unei întâietăţi
onorifice în cadrul ortodoxiei nici nu a fost pusă pe agenda conferinţei.
După cum au arătat evenimentele ulterioare, planul de a crea la Moscova
un centru mondial al creştinătăţii a eşuat.
Iconostase în miniatură atestate în bisericile ortodoxe din
Republica Moldova
Manole BRIHUNEŢ
Odată cu finalizarea formarii iconografiei iconostasului clasic în secolul al XVII-lea, încep să fie executate şi iconostasuri în miniatură. Aceste
copii mici ale iconostaselor mari bisericeşti erau destinate utilizării la domiciliu, în capele, în călătorii şi campanii militare. De obicei iconografia
acestor piese de patrimoniu ecleziastic este diferită, abaterea fiind expli-
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cată prin utilizarea lor într-un cerc mai restrâns. Zugravii în acest sens
aveau libertate mai mare şi executau chipurile sfinţilor la comanda clientului, de obicei, sfinţii ale căror nume le purtau membrii familiei sau
colectivul ce a făcut comanda, astfel chipurile sfinte puteau fi aşezate în
orice registru al iconostasului.
În urma cercetărilor din ultimele două decenii, întreprinse de autor în
biserici din Republica Moldova au fost documentate şi câteva iconostase
în miniatură. Două din acestea au caracteristicile şcolilor iconografice elino-moldoveneşti ale secolului al XVIII-lea (biserica Tuturor Sfinţilor din
Chişinău şi biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Chişcăreni, Teleneşti), iar
altele trei sunt provenite din atelierele şcolilor ruse ale secolului al XIXlea (biserica Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Chişinău; biserica
Cuvioasa Parascheva din Străşeni şi Sfântul Arhanghel Mihail din Cârnăţeni, Căuşeni). Unul din iconostasele nominalizate a fost descris în perioada interbelică de cunoscutul istoric al timpului P. Constantinescu-Iaşi.
Foametea din anii 1946-1947 din Moldova în documente şi
mărturii ale supravieţuitorilor
Elena POSTICĂ
Despre fenomenul foametei din primii ani postbelici s-a scris mult.
Primele informaţii publicistice despre situaţia reală a românilor basarabeni sub ocupaţia sovietică au apărut la finele anilor ‘80 ai secolului
trecut, odată cu declanşarea mişcării de eliberare naţională şi prăbuşirea ireversibilă a imperiului sovietic. Cercurile culturale şi ştiinţifice de
la Chişinău, dar şi societatea moldovenească în ansamblu, au început să
studieze cu atenţie paginile interzise ale trecutului, manifestând un interes sporit în special faţă de deportările staliniste şi foametea din anii
1946-1947.
Care erau raporturile dintre stat şi ţărănime, ce prevedea politica de
impozitare, care au fost cauzele şi efectele foametei din anii 1946-1947,
cum a fost în genere posibil un atare fenomen într-o regiune agricolă care
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nu a suferit nicicând în trecut de foame, deşi seceta s-a manifestat aici
foarte frecvent, cum s-a ajuns ca populaţia basarabeană să moară de foame, ce acţiuni au fost întreprinse pentru a se ajunge la aceasta şi ce măsuri nu au fost luate ca tragedia să nu aibă loc – acestea erau principalele
întrebări la care încercau să găsească răspuns şi cercetătorii şi supravieţuitorii acelei tragedii.
Documentele de arhivă valorificate de către cercetători şi mărturiile
supravieţuitorilor au cutremurat opinia publică, developând atrocităţile
comise de regimul totalitar-comunist şi caracterul organizat al foametei
postbelice. Totodată, acestea au demonstrat că foametea nu a fost decât
o faţetă a procesului istoric complicat prin care trecea satul moldovenesc
în acea perioadă.
Un izvor important de reconstituire a tragediei prin care a trecut satul
moldovenesc în primii ani postbelici îl alcătuiesc mărturiile supravieţuitorilor foametei din anii 1946-1947 înregistrate la începutul anilor ‘90 ai
sec XX şi păstrate în fondurile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
Detalii valoroase despre cauzele şi proporţiile tragediei găsim în memoriile semnate de Maria Manole din Teleneşti, Tudor Covalciuc din s.
Mărculeşti, r-nul Floreşti, Tudor Chiriac din Slobozia Mare, r-nul Cahul,
Maria Mircoş din s. Mingir, r-nul Hânceşti, Petru Ivaşcu din s. Glinjeni, rnul Făleşti ş.a. copii de altădată, care au supravieţuit foametei postbelice
din Basarabia.
Cu privire la constituirea serviciului diplomatic moldovenesc
şi realizările acestuia
Ion STĂVILĂ
Cred că există un anumit temei, cu toate rezervele de rigoare, pentru
a considera că, sub aspect instituţional, actualul serviciu diplomatic al
Republicii Moldova ar putea fi un succesor al serviciului diplomatic care a
funcţionat în perioada sovietică. În cadrul Consiliului de Miniştri al Moldovei sovietice exista un Minister al Afacerilor Externe care, este adevărat, ocupa o poziţie butaforică, fiind constrâns de sistemul politic sovie44

tic arhicentralizat. Această instituţie a puterii executive era înzestrată cu
funcţii pur protocolare şi reprezentative. Conducătorii acestui minister,
bunăoară, aveau „privilegiul” de a conduce delegaţiile sovietice în vizitele
efectuate peste hotare pe linia ”societăţilor de prietenie dintre popoare”.
Câţiva angajaţi/lucrători ai acestui minister şi-au continuat activitatea în
cadrul serviciului diplomatic al Moldovei independente, fiind, în mod firesc, exponenţii şcolii diplomatice sovietice/ruseşti.
Cu titlu de ipoteză ştiinţifică, am putea admite existenţa unei anumite
tradiţii diplomatice moldoveneşti mai vechi care ar putea fi continuată şi
în zilele noastre, mai ales în ceea ce priveşte aspectele geopolitice şi identitare/culturală care ar trebui să fie o dimensiune constantă a diplomaţiei
şi politicii externe a oricărui stat. Or, acest subiect necesită o cercetare
ştiinţifică aparte care depăşeşte cadrul acestui studiu.
Procesul de constituire a serviciului diplomatic moldovenesc contemporan, componentele căruia sunt ministerul afacerilor externe şi integrării europene, misiunile diplomatice şi consulare şi Institutul Diplomatic
a demarat chiar în momentul proclamării independenţei de stat a Republicii Moldova în anul 1991. El a trecut printr-o anumită evoluţie firească
sub aspect structural, bazele instituţionale ale acestui rămânând în esenţa
lor neschimbate.
Cadrul normativ-juridic care reglementează statutul, atribuţiile funcţionale şi activitatea instituţiilor serviciului diplomatic moldovenesc nu
este unul deosebit de cel caracteristic altor state, acesta având, după cum
este şi firesc, specificul său. Constituţia ţării este Legea de bază de bază
după care instituţiile respective se călăuzesc în activitatea lor, ţinând cont
de prevederile acesteia prin care sunt stabilite atribuţiile şefului statului, parlamentului şi guvernului, o componentă importantă a căruia fiind
MAEIE, în materie de politică externă şi relaţii internaţionale.
Printre actele normativ-juridice care au menirea de a reglementa activitatea instituţiilor serviciului diplomatic moldovenesc trebuie menţionate neapărat Legea cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale
Republicii Moldova în alte state, şi Legea cu privire la aderarea Republicii
Moldova la convenţiile internaţionale şi anume – Convenţia de la Viena
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cu privire la relaţiile diplomatice (18 aprilie 1961) şi Convenţia de la Viena
cu privire la relaţiile consulare (24 aprilie 1963), ambele legi fiind votate
de către Parlamentul RM la 4 august 1992.
Cel mai important act normativ de care se ghidează instituţiile serviciului diplomatic al Republicii Moldova îl constituie Legea cu privire la
serviciul diplomatic, adoptată la 27 decembrie 2001, prin care este stabilit
cadrul juridic privind organizarea şi funcţionarea acestor instituţii. Prerogativele instituţionale, funcţiile, direcţiile de activitate, precum şi principiile de organizare a activităţii MAEIE la etapă actuală sunt reglementate de Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, adoptat printr-o hotărâre de
guvern la 30 august 2017.
Cadrul normativ-juridic al cooperării internaţionale a Republicii
Moldova este reglementat de legea privind tratatele internaţionale ale
Republicii Moldova, adoptata la 24 august 1999, care stabileşte modul
de iniţiere, negociere, semnare, intrare în vigoare, aplicare, suspendare, denunţare sau stingere a acestora. Atribuţiile organelor centrale de
specialitate ale administraţiei publice centrale în domeniul încheierii
tratatelor internaţionale, în care un rol-cheie îl joacă Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, sunt reglementate de Regulamentul
privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale, adoptat printr-o hotărâre de Guvern la 17 iulie 2015. Acelaşi
domeniu de activitatea diplomatica este reglementat şi de o serie de convenţii internaţionale, la care Republica Moldova este parte, printre care
vom menţiona Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor (23
mai 1969) şi Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor între
state şi organizaţii internaţionale sau între organizaţii internaţionale (21
martie 1986), adoptate printr-o lege de Parlamentul Republicii Moldova
la 4 august 1992.
Principiile, obiectivele prioritare şi direcţiile principale ale politicii externe ale RM, precum şi sarcinile care stau în faţa instituţiilor serviciului
diplomatic al ţării noastre au fost formulate iniţial în Declaraţia de independenţă, adoptată de către Parlament la 27 august 1991, în Constituţia
RM, adoptată de Parlament la 29 iulie 1994, în Concepţia politicii externe
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a RM, adoptată prin hotărârea Parlamentului la 8 februarie 1995, ulterior
acestea fiind concretizate şi actualizate periodic în programele de activitate ale guvernului.
În Declaraţia de independenţă, bunăoară, Republica Moldova s-a
adresat tuturor statelor lumii cu solicitarea de recunoaştere a independenţei sale şi de stabilire de relaţii diplomatice cu acestea; i-a adresat Organizaţiei Naţiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu drepturi
depline în această organizaţie mondială şi în agenţiile sale specializate;
şi-a declarat disponibilitatea de a adera la Actul final de la Helsinki şi la
Carta de la Paris pentru o nouă Europă, solicitând, totodată, să fie admisă
cu drepturi egale la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa
(CSCE/din 1994 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa) şi
la mecanismele acesteia; a cerut Guvernului URSS să înceapă negocieri
cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupaţie a acesteia şi să retragă trupele sovietice de pe teritoriul naţional al
Republicii Moldova; şi-a asumat angajamentul de a garanta exercitarea
drepturilor sociale, economice, culturale şi a libertăţii politice ale tuturor
cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparţinând grupurilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki şi ale documentelor adoptate ulterior,
ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă. Cu eforturile serviciului diplomatic moldovenesc obiectivele stabilite în Declaraţia de independenţă
au fost atinse într-un termen scurt de timp, inclusiv în ceea ce priveşte
aderarea ţării noastre la ONU şi CSCE/OSCE în 1992, precum şi la Consiliul Europei în 1995. Pe parcursul câtorva ani după proclamarea independenţei sale, Republica Moldova a reuşit să stabilească relaţii diplomatice
cu mai bine de o sută de ţări ale lumii, practic, cu toate cele cu care şi-a
dorit să facă acest lucru. Deja în anul 1992 la Chişinău sunt deschise primele misiuni diplomatice, printre care cea a SUA, României şi Rusiei.
Cu regret, suntem nevoiţi să recunoaştem că diplomaţia moldovenească nu a reuşit până în prezent să atingă obiectivul privind încetarea stării ilegale de ocupaţie şi retragerea completă a trupelor ruse din regiunea
transnistreană a Republicii Moldova. Acordul privind statutul juridic şi
termenele de retragere a formaţiunilor militare ale Federaţiei Ruse de pe
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teritoriul Republicii Moldova, semnat la 21 octombrie 1994, în urma negocierilor moldo-ruse purtate timp de doi ani în conformitate cu revederile Acordului cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului
armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova semnat la 21 iulie 1992, a rămas literă moartă din cauza refuzului Federaţiei Ruse de a-l
pune în vigoare. Federaţia Rusă a refuzat practic să-şi onoreze angajamentele asumate în cadrul summit-ului OSCE de la Istanbul din 1999 cu privire la retragerea completă şi neîntârziată a trupelor şi muniţiilor sale de pe
teritoriul Republicii Moldova, motivând această atitudine prin lipsa unui
progres substanţial în procesul de soluţionare a conflictului transnistrean.
Moscova a protestat vehement şi împotriva rezoluţiei „Cu privire la retragerea completă şi neîntârziată a forţelor militare străine de pe teritoriul
Republicii Moldova”, adoptată de către Adunarea Generală a ONU la 22
iunie 2018, dând de înţeles clar că nu se va conforma nici acestei decizii.
Oricum, adoptarea de către OSCE şi ONU a deciziilor privind retragerea
trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova poate fi considerată ca
una dintre cele mai frumoase realizări ale diplomaţiei moldoveneşti.
Printre obiectivele prioritare puse în faţa diplomaţiei moldoveneşti
după proclamarea independenţei Republicii Moldova trebuie menţionată
şi crearea condiţiilor internaţionale propice pentru desfăşurarea cu succes a procesului de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrean. Deşi în momentul de faţă suntem nevoiţi să constatăm lipsa unui
progres substanţial în procesul de soluţionare a diferendului transnistrean, o realizare incontestabilă a politicii externe moldoveneşti în acest
sens a constituit-o „internaţionalizarea” acestui proces prin desfăşurarea
în 1993 a Misiunii OSCE în Moldova şi atragerea în 2005 a SUA şi UE în
calitate de observatori în procesul de negocieri în formatul ”5+2”.
O altă realizare remarcabilă a politicii externe a Republicii Moldova o
constituie fără îndoială abolirea, cu începere din 28 aprilie 2014, a regimului de vize pentru călătorii pe teritoriul Uniunii Europene pentru cetăţenii moldoveni, precum şi semnarea la 27 iunie 2014 a Acordului de asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, inclusiv privind
crearea zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător, care a deschis o
nouă perspectivă pentru parcursul european al ţării noastre.
48

Printre obiectivele prioritare ale diplomaţiei moldoveneşti pentru
perspectiva apropiată vom menţiona consolidarea continuă a relaţiilor de
cooperare cu partenerii internaţionali strategici de dezvoltare, asigurarea
unui caracter ireversibil pentru parcursul european de dezvoltare a ţării
noastre, asigurarea unui climat internaţional favorabil pentru identificarea unei soluţii politice viabile pentru conflictul transnistrean, inclusiv
prin retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ţării noastre şi transformarea actualei operaţiuni de menţinere a păcii de pe Nistru într-o misiune
multinaţională civilă cu mandat internaţional etc.
Simbolurile satelor Caracui, Giurgiuleşti, Plop şi ale comunei
Gura-Căinarului
Silviu ANDRIEŞ-TABAC
Autorul prezintă patru dintre elaborările sale de autor pentru simbolurile unor localităţi rurale, care au fost înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova în anul 2017. În ordine cronologică, este vorba
despre stemele şi drapelele următoare:
a) satul Giurgiuleşti, raionul Cahul (pictor Alexandru Roşca-Ceban;
aprobate prin Decizia Consiliului sătesc nr. 8.7 din 10 octombrie 2017;
înregistrate prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 590-VIII
din 30 ianuarie 2018);
b) satul Plop, raionul Donduşeni (pictor Mariana Şlapac; aprobate
prin Decizia Consiliului sătesc nr. 5/5 din 16 iunie 2017; înregistrate prin
Decretul nr. 712-VIII din 7 mai 2018);
a) satul Caracui, raionul Hânceşti (pictor Iurie Caminschi; aprobate
prin Decizia Consiliului sătesc nr. 9.10 din 22 august 2018; înregistrate
prin Decretul nr. 890-VIII din 21 septembrie 2018);
d) comuna Gura-Căinarului, raionul Floreşti, şi satele componente
Gura-Căinarului şi Zarojeni (pictor Iurie Caminschi, aprobate prin Decizia Consiliului comunal nr. 04/01 din 3 august 2018; înregistrate prin
Decretul nr. 888-VIII din 21 septembrie 2018).
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La baza noilor însemne au fost puse steme de familie care au aparţinut
proprietarilor de cândva, embleme care să simbolizeze evenimente istorice importante, semnificaţii onomastice, bogăţiile naturale, preocupările
economice sau tradiţiile etnografice ale localităţilor respective.
Arme de foc din Patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a
Moldovei
Anatolie POVESTCA
Armele fac parte din civilizaţia umană şi au marcat istoria într-un mod
uluitor, de la primele săgeţi cu silex din preistoric, până la dronele contemporane. Evoluţia lor ilustrează atât progresul tehnico-ştiinţific, forţa
creatoare şi ingeniozitatea, dragostea de frumos, cât şi violenţa înnăscută
şi puterea de distrugere iraţională a omului. Armele au adus moartea,
dar au demonstrat că oamenii pot fi ingenioşi şi creativi. Armele de foc
au schimbat strategia de război şi metodele de luptă ale soldaţilor. Ele au
fost îmbunătăţite permanent atât din punctul de vedere al aspectului, cât
şi al mecanismului de aprindere. Armele nu sunt doar nişte instrumente sinistre, ci dovedesc şi o altă capacitate extraordinară a fiinţei umane,
aceea de a inventa, fiind o mărturie vie a istoriei progresului ştiinţei şi
tehnicii. Dorinţa de a ieşi în evidenţă în raport cu ceilalţi, a făcut ca armele să ajungă a fi împodobite, demonstrând talent artistic, iar în unele
cazuri armele sunt adevărate opere, obiecte de artă. Născute din nevoia
de a suplini modestia mijloacelor fizice de atac şi apărare, şi de procurare
a hranei, armele de foc au fost convertite în mijloace de ucidere a altor
oameni, în concurenţă cu alte grupuri, pentru teritorii sau resurse, pentru
a impune idei politice ori religioase.
Armele de foc pot fi clasificate: după destinaţie, după construcţia canalului ţevii, după lungimea ţevii, după modul de funcţionare, după calibru, după muniţia folosită, după modul de fabricaţie, după modul de
utilizare – arme ofensive şi defensive.
Comunicarea respectivă are ca scop prezentarea colecţiei armelor de
foc aflată în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei cu o
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valoare tehnică, istorică şi artistică de factură occidentală şi orientală,
provenită ca urmare a descoperirilor arheologice, donaţiilor, transferurilor de la alte instituţii şi a achiziţiilor. Din punct de vedere geografic
armele de foc provin din Imperiul Rus, Imperiul Otoman, Imperiul Austro-Ungar, Anglia, Franţa, Belgia, Bulgaria, România, URSS. Cronologic
cuprind: perioada evului mediu (tunurile din bronz din timpul domniei
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, descoperite în cetatea medievală de la Orheiul
Vechi); perioada modernă sec. XVIII-XIX, perioada de maximă producţie
a armelor ca urmare a deselor războaie locale şi regionale dintre Imperiul
Rus, Imperiul Otoman şi Imperiul Austro-Ungar (pistoalele şi puştile cu
cremene, capsă şi cartuş metalic considerate ca fiind de factură occidentală şi orientală, celebrele shishane sau varianta lor bulgărească paragun,
pistol cu cremene (1804, Imperiul Rus), puşca cu cremene (1812, Imperiul
Rus), pistol cu capsă (1834, Imperiul Rus), puşca cu capsă (1852, Prusia),
arme de vânătoare individuale; continuând cu perioada contemporană
din timpul Primului şi celui de-al Doilea Război Mondial (celebrul revolver Nagan, pistolul Mauser, Brauning, Walter, Parabelum, Makarov,
carabina Steyr Mannlicher M1895, carabina sistem Mosin-Nagan, puşca
Mauser, pistol-mitralieră Maxim PM1910, pistol-mitralieră MP38/40,
pistol-mitralieră PPŞ-4, puştile antitanc sovietice PTRD-41, PTRS-41, automatul Kalaşnikov AK-47, piesele de artilerie tun 45 mm, model anul
1932, mortiere, aruncătoare de grenade RPG-7).
Afişul social postbelic – mijloc de informare publică (din
patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei)
Vera STAVILĂ
Subiectul acestei comunicări îl constituie afişul social postbelic şi este
o continuare a cercetării şi valorificării colecţiei de afişe din patrimonial
Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. În comunicare ne-am propus,
să obţinem o privire de ansamblu asupra afişului social din perioada postbelică, pe de altă parte să stabilim funcţiile, rolul, eficienţa şi valoarea
artistică a acestuia. Începând cu a doua jumătate a anilor ‘50 ai sec. XX,
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când problema războiului trece pe planul doi, afişul social îşi schimbă
tonalitatea, dar nu devine mai puţin politizat. Acesta este orientat spre
actualizarea unor probleme ale societăţii, scopul fiind de a schimba atitudinea cetăţenilor în diverse probleme, sau de a anunţa o iniţiativă socială a puterii de stat, iar într-o perspectivă mai îndelungată de a crea noi
valori sociale. În perioada sovietică crearea şi popularizarea acestui gen
de afişe era necesară statului sovietic şi pentru propagarea modului de
viaţă sovietic şi de a marca o linie între cetăţenii sovietici şi cei din lumea
capitalistă. Afişul social creat în această perioadă este foarte divers din
punct de vedere tematic, şi variat prin mesaj, format şi design. Cele mai
frecvente teme abordate sunt cele legate de dezvoltarea agriculturii, protejarea mediului înconjurător, disciplina la locul de muncă, promovarea
modului sănătos de viaţă: combaterea alcoolismului, fumatului, narcomaniei, leneviei, relaţiile în familie, respectarea constituţiei şi drepturilor
omului ş.a.
Piese de patrimoniu care au aparţinut marelui filantrop
basarabean Vasile Stroescu
Vera SERJANT
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei colecţionează, conservă, cercetează şi expune, în scopul cunoaşterii şi educării, mărturii materiale legate de istoria Basarabiei. Colecţiile muzeale se îmbogăţesc permanent prin
achiziţii, donaţii şi cercetări arheologice. Subiectul acestei comunicări va
constitui o achiziţie importantă făcută nu de mult de muzeul nostru. În
prima jumătate a anului 2018, patrimoniul muzeal s-a completat cu bunuri materiale legate de istoria nobilimii din Basarabia. În urma investigaţiilor pe teren întreprinse în satul Brănzeni, raionul Edineţ, au fost
achiziţionate şase piese de mobilier, datate cu sfârşitul secolului XIX începutul secolului XX. Cinci dintre ele: un dulap, o canapea, un comod,
un scaun şi o oglindă au aparţinut lui Vasile Stroescu (1845-1926), născut
într-o veche familie de boieri moldoveni din satul Trinca, judeţul Hotin,
a cărei nobleţe a fost recunoscută de autorităţile ţariste. Filantropia era o
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trăsătură specifică a membrilor familiei Stroescu, dar cel mai puternic a
fost marcat de ea cel mai mic membru, Vasile. Vasile Stroescu şi-a pus în
beneficiul neamului românesc întreaga viaţă şi avere.
Piesele au fost achiziţionate de la Elizaveta Gureu, nepoata lui Gheorghe Tincu, care a lucrat în calitate de administrator al moşiei Brânzeni,
proprietate a familiei Stroescu. Familia lui Gheorghe Tincu a moştenit
mai multe obiecte de la Vasile Stroescu, însă puţine dintre ele s-au păstrat
până astăzi. Cea de-a şasea piesă achiziţionată, lada de zestre (sofca), a
aparţinut bunelului Elizavetei Gureu, Gheorghe Tincu.
Deşi unele din piese au o stare de păstrare deteriorată, ele deja aflându-se în proces de restaurare, au totuşi o inestimabilă valoare memorială.
Ele sunt legate de numele unei personalităţi marcante din istoria neamului românesc şi merită să ocupe un loc aparte în patrimoniul Muzeului
Naţional de Istorie a Moldovei, merită să fie puse în circuitul ştiinţific şi
muzeografic.
Efecte poştale consacrate sărbătorii naţionale
Limba noastră cea română
Ana GRIŢCO
Marea Adunare Naţională din 27 august 1989, rămâne a fi apogeul
mişcării de eliberare naţională în cadrul căreia, deopotrivă cu alte probleme, s-a cerut şi declararea limbii moldoveneşti (română) ca limbă de stat
şi revenirea la grafia latină.
În cadrul sesiunii Sovietului Suprem din RSSM, care şi-a desfăşurat
lucrările între 29 august 1989 şi 1 septembrie 1989, în urma unor dezbateri aprinse, au fost votate un şir de legi, printre care şi cea despre revenirea la alfabetul latin.
Adoptarea legilor din 31 august 1989 de către Sovietul Suprem al
RSSM a permis declararea limbii de stat a Republicii Moldova a limbii
moldoveneşti (identică cu cea română) şi trecerea de la alfabetul chirilic
la alfabetul latin. A fost cea mai profundă expresie a voinţei naţionale şi
garantul dreptului istoric şi cultural, iar ziua de 31 august 1989 a rămas
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cea mai semnificativă victorie în procesul renaşterii naţionale. Hotărârea
cu nr. 147 din 23 iunie 1990 a oferit un statut aparte evenimentului produs acum 30 de ani, fiind declarată Sărbătoarea Naţională Limba Noastră/cea română, marcată oficial în fiecare an sub diverse forme.
În această suită de manifestări se înscriu şi efectele poştale emise/editate de-a lungul anilor de Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” care,
pe lângă scopul funcţional al acestora, au şi rolul de promotor al evenimentului, transmiţând un mesaj instructiv-educativ. Patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei este completat de o colecţie impunătoare de efecte poştale cu tematică diversă, printre acestea şi piese dedicate
sărbătorii naţionale Limba Noastră. Menţionăm marca poştală uzuală 10
ani de la revenirea la grafia latină, emisă la 21 august 1999; cartea poştală ilustrată 31 august 1989. Limba noastră (pictor E. Karacenţev), editată
în 2004; plicul poştal 25 ani de la revenirea la grafia latină. 1989-2014
(pictor A. Cojocari), editat în 2013.
O categorie aparte sunt ştampilele poştale oficiale aplicate de „Poşta
Moldovei” de sărbătoarea Limba Noastră atât în Oficiul Central (Chişinău), cât şi în alte localităţi ale republicii (Orhei, Floreşti, Glodeni etc.).
Formatul ştampilelor diferă de la piesă la piesă, realizatorii căutând să
îmbine cât mai elocvent artisticul cu funcţionalitatea.
Icoane multipartite din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a
Moldovei
Adelaida CHIROŞCA
În colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei un loc aparte îl
ocupă icoanele ce conservă în câmpul lor compoziţii complexe cu multiple scene iconografice. Cunoscute ca icoane praznicare, icoane hagiografice, icoane cvadripartite, acestea au fost destul de populare atât în Bizanţ
cât şi în Rusia. Ele puteau reprezenta sărbătorile bisericeşti, scene din
vieţile sfinţilor şi alte subiecte ce constituiau fie un ciclu liturgic, fie un
program teologic separat. Nu se cunoaşte cu exactitate perioada apariţiei
icoanelor multipartite, dar în secolele XV-XVI asemenea compoziţii erau
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prezente deja la Novgorod. O largă circulaţie a icoanelor de acest fel se
atestă în Rusia în secolele XVIII-XIX, compoziţiile icoanelor multipartite
în această perioadă fiind stabilite de regulă de autorii comenzii, imaginile
reprezentând sfinţii ce purtau numele celor ce comandau icoanele sau ale
membrilor familiei lor. În acest sens se disting atât icoane cu imaginile
sfinţilor mucenici, ale făcătorilor de minuni, cât şi icoane cu mai multe tipuri iconografice mariale şi ale sfintelor muceniţe. Astfel, după cum menţionează cercetătorii, se disting icoane destinate pentru femei şi icoane
destinate pentru bărbaţi. În astfel de compoziţii scenele puteau fi separate de braţele unei cruci, de o răstignire pictată sau de imaginea unui sfânt,
uneori în registrul superior fiind înfăţişate Sfânta Treime sau Cel vechi de
zile. Reprezentarea a patru icoane distincte pe o singură suprafaţă putea
fi impusă de lipsa de spaţiu în casa creştinului, aceste icoane devenind
adevărate iconostase în miniatură.
Am ales să prezentăm din patrimoniul muzeului icoanele cvadripartite, ele reprezentând pe un singur suport de lemn fie patru icoane mariale
separate, fie una, două sau trei icoane mariale însoţite de arhangheli, de
sfinţi aleşi, de cuvioase fecioare etc. Icoanele în mare parte sunt de provenienţă rusească şi datează de la sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX. Dintre icoanele din colecţia muzeului se atestă câteva icoane de
rit vechi, acestea deosebindu-se prin gama cromatică aprinsă şi prezenţa
multor personaje. Icoanele menţionate sunt introduse în circuitul ştiinţific pentru prima dată, oferind posibilitatea specialiştilor în domeniu,
celor interesaţi să se pronunţe în privinţa valorii lor artistice şi istorice.
Tehnologiile digitale. O modalitate modernă de prezervare şi
diseminare a colecţiilor muzeale
Aurelia CORNEŢCHI
Tehnologiile digitale s-au dezvoltat fără precedent în ultimele două
decenii, având un impact semnificativ în toate domeniile de activitate
umană. În vârtejul revoluţiei tehnologice a fost atrasă şi instituţia muzeală, acest progres reprezentând o modalitate vitală pentru prezervarea
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şi diseminarea moştenirii culturale. Datorită tehnologiei, muzeul poate
să-şi gestioneze mai bine colecţiile, să ofere o mai bună conservare şi cercetare a bunurilor culturale, să sporească accesibilitatea şi atractivitatea
patrimoniului cultural pentru public.
Pe baza acestor considerente, scopul comunicării este de a pune în evidenţă unele modalităţi practice de folosire a inovaţiei tehnologice de către
muzeu pentru a-şi îmbunătăţi performanţa şi pentru a obţine un avantaj
competitiv. Este tratată problematica digitizării patrimoniului cultural la
nivel european prin reliefarea unor definiţii din domeniul tehnologiei digitale, prin evaluarea avantajelor şi dezavantajelor folosirii tehnologiilor
moderne şi prin oferirea câtorva exemple de proiecte de digitizare a colecţiilor unor muzee din ţări cu experienţă în acest domeniu. În continuare, este prezentat şi analizat pe larg contextul actual al aplicării strategiei
digitale pentru patrimoniul cultural administrat de Muzeul Naţional de
Istorie a Moldovei, fiind punctate problemele şi perspectivele procesului
de digitizare a colecţiilor muzeale.
Tehnici de interpretare a valorilor patrimoniului din
provinciile Trento şi Ferrara
Lucia MARINESCU-TONU
Regândirea întregii abordări a expunerii de bază şi a tehnicilor de
interpretare a colecţiilor muzeale, formarea personalului şi adaptarea la
noile exigenţe ale pieţei şi ale vizitatorilor constituie în prezent direcţiile
primordiale în activitatea muzeelor naţionale şi regionale din Republica
Moldova. Interpretarea joacă un rol important în trăirea experienţelor
în muzeu, prin combinarea aspectelor tangibile, cât şi a celor intangibile. Pentru ca interpretarea să genereze un efect memorabil asupra vizitatorilor, aceasta trebuie organizată astfel încât să-i încânte pe cei care
vizitează un muzeu, trebuie să încurajeze explorarea şi implicarea, nu
numai o observare pasivă. Un exemplu de bune practici în arta interpretării pot fi muzeele din provinciile Trento şi Ferrara (Italia), care îşi
tratează propriile colecţii ca părţi dintr-o piesă de teatru, folosind toate
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tehnicile lumii dramatice: lumina şi sunetul, textul, recrearea şi animaţia, care invită vizitatorii să participe la spectacol, lăsându-i să atingă
exponatele, acolo unde normele de conservare permit. Analizarea experienţei muzeelor din Italia, cu un nivel sporit al practicilor de interpretare şi promovare, ne-a permis identificarea unor măsuri care trebuie luate
pentru dezvoltarea şi profesionalizarea acestor activităţi în muzeele din
Republica Moldova.
Consideraţii privind comunicarea muzeală prin mesaje
promoţionale
Elena PLOŞNIŢA
Prin statut şi funcţii, muzeul este o instituţie culturală specializată,
apolitică şi non profit. Muzeul ca instituţie publică are o mare pondere în sistemul cultural instituţional al Republicii Moldova. În republică
sunt înregistrate 127 de instituţii muzeale, majoritatea din ele fiind muzee rurale. Profilul acestor instituţii se încadrează în etnografie, istorie,
istorie memorială, istorie militară, istorie sătească locală, artă religioasă,
artă plastică, etc. Raţiunea de existenţă a oricărui muzeu este/ar trebui
să fie utilitatea lui culturală şi educaţională pentru societate. Iar pentru
ca muzeul să fie vizibil în rândul publicului, să fie perceput ca o instituţie
actuală, este necesar ca acest aşezământ să aibă o comunicare permanentă şi inteligentă cu publicul. Comunicarea muzeală ca parte a relaţiilor
publice constituie „o funcţie specifică de analiză, evaluare şi anticipare a
cerinţelor şi atitudinilor publicului de muzeu, capabilă să ofere informaţii
pentru proiectarea şi desfăşurarea unor programe care răspund opţiunii
vizitatorilor reali şi virtuali”. Există diverse modalităţi, mijloace şi căi de
comunicare cu publicul. Muzeele din Republica Moldova nu dispun de
strategii de comunicare, dar acordă o atenţie deosebită mesajelor promoţionale, ale căror necesitate şi eficienţă urmează a fi analizate. Prin
mesajele promoţionale muzeele urmăresc mai multe obiective:
– atragerea şi menţinerea interesului faţă de serviciile culturale, faţă
de oferta instituţiei muzeale;
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– creşterea vizibilităţii muzeului în rândul publicului;
– sporirea numărului de vizitatori;
– crearea imagini de instituţie modernă şi actuală;
– cunoaşterea opiniei publice asupra calităţii muzeului;
– întreţinerea unui dialog permanent cu publicul.
Comunicarea muzeală prin mesaje promoţionale priveşte diferite aspecte ale activităţii instituţiei muzeale:
– dezvoltarea patrimoniului muzeal prin achiziţii, descoperiri excepţionale etc.;
– cercetarea de muzeu cu rezultate concrete pentru beneficiari;
– valorificarea expoziţională a bunurilor culturale;
– programe educative pentru diverse categorii de public;
– manifestări culturale aniversare.
Practicând o comunicare permanentă cu publicul, muzeele pot reuşi
să-şi construiască o imagine de instituţii moderne care să satisfacă doleanţele culturale şi educaţionale ale diverselor categorii de public, să ofere
soluţii la problemele existente, să promoveze ideile novatoare şi să devină
adevărate centre culturale pentru publicul larg.
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