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ICOANA POPULARĂ DIN PODOLIA ȘI RĂSPÂNDIREA EI ÎN
BASARABIA SECOLULUI AL XIX-LEA

Manole BRIHUNEȚ, protoiereu mitrofor, dr.,
cercetător științific coordonator, Secția Etnografie, MNEIN

În bisericile din Republica Moldova, se mai păstrează și până 
în prezent un tip de icoane care se deosebesc cardinal de formatul 
icoanelor familiare creștinului ortodox contemporan. Aceste icoa-
ne, provenite din centrele iconografice ale Podoliei, s-au răspândit 
pe o scară largă și în Basarabia secolului al XIX-lea. Icoanele care au 
supraviețuit timpului confirmă înflorirea artistică a acestui tip de 
icoane, oferindu-ne posibilitatea de a cerceta fenomenul răspândi-
rii ei în Basarabia și influența asupra iconarilor locali. 

Una din particularitățile acestor icoane este că sunt pictate de 
meșteri populari, din care cauză arată mai mult ca un tablou, decât 
ca o icoană. Icoanele din acest grup sunt de format mare, având o 
lățime de până la doi metri, fiind împărțite în segmente, fiecare din 
segmente având propria compoziție, reproducându-se în ele diferi-
te scene și sfinți. În același timp, pe aceste icoane, tradițional, erau 
pictați sfinții ale căror nume le purtau comanditarii, fiind decorate 
cu ornamente florale expresive, demonstrându-se prin ele percepția 
populară despre calitățile spirituale ale omului și frumusețea natu-
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rii. Icoanele pictate în ulei pe pânză, după ce se uscau, erau scoase 
de pe ramă, strânse sul, duse în piețele din apropiere, inclusiv și 
în Basarabia, unde erau comercializate. După procurare, pânza cu 
chipurile sfinților era întinsă pe un suport de lemn, fiind înrămată 
și așezată la locul de închinare, de-a lungul perimetrului bisericii și 
în casele creștinilor. 

Biserica Ortodoxă Rusă, oficial, interzicea răspândirea acestor 
icoane, numindu-le necanonice, de proveniență uniată, deoare-
ce pe ele erau reprezentate compoziții florale și alte simboluri pe 
care Biserica nu le agrea. Cu toate interdicțiile ecleziastice, fiind 
pe placul și înțelesul omului simplu, icoanele respective s-au răs-
pândit masiv pe o arie geografică extinsă. Spre sfârșitul secolului al 
XIX-lea, odată cu răspândirea icoanelor monotipii, produse la scară 
largă în fabricile de imprimare a icoanelor, încetează și practicarea 
picturii în ulei a icoanelor populare pe pânză.  
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OBICEIURI CARE LEAGĂ: LEGĂMÂNTUL ȘI JURĂMÂNTUL

Varvara BUZILĂ, dr., conf. univ.,
cercetător științific coordonator, Secția Etnografie, MNEIN

Cultura tradițională este cultura oralității prin definiție. În siste-
mul ei, cuvântul, ca vehicul principal al sensurilor comunicate și per-
cepute, textele consacrate de tradiție, precum sunt rugăciunea, ora-
ția, legământul, jurământul, vorbirea în ansamblu, păstrează relații 
semantice de ordin sacral care, din a doua jumătate a secolului XX, 
au ieșit din uz sau au pierdut din consistența culturală. Pentru o mai 
bună cunoaștere a acestui domeniu important, așa cum demonstrea-
ză factologia acumulată în baza cercetărilor de teren și prin contri-
buția altor autori, ne propunem să relevăm obiceiurile care au aceste 
rosturi, analizând structura, rolurile, funcțiile, semnificațiile lor în 
context cultural. Ca exemple edificatoare, vom scruta diverse obiceiuri 
care țin de vârstele omului, pragurile anului, diverse activități socia-
le și economice, pentru a determina rostul acestor forme culturale în 
articularea și armonizarea comunității umane. În acest scop, ni s-au 
părut instructive și contextele literare (orații, proverbe, zicători, cân-
tece, descântece) în care aceste forme sunt încadrate. Este de remar-
cat modul în care conlucrează, în scenariul obiceiului, diverse limbaje: 
verbal, gestual, obiectual etc. și coduri: alimentar, vestimentar, vege-
tal etc. Dintre multiplele structuri care se pretează acestei analize, 
urmărim fapte culturale de mare rezonanță socială, precum Botezul 
(Cumetria), Suratele, Frăția de cruce, Legământul, Conocăria, Pocloa-
nele, Iertăciunea, Jurământul, Binecuvântarea, evidențiind și insti-
tuțiile care au elaborat și promovează aceste înțelegeri multilaterale 
prin intermediul obiceiurilor. Generalizăm că aceste forme ale practi-
cii culturale au, la prima vedere, rostul de a lega sau legaliza anumite 
relații interumane, în cadrul grupurilor sociale, pentru a le valida și a 
le perpetua în timp, dar, examinate mai atent, demonstrează lianturi 
mult mai complexe pe plan social, divin și cosmic.
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ÎNVELITORILE DE CAP – PARTE COMPONENTĂ 
A COSTUMULUI POPULAR BULGĂRESC FEMEIESC 

DIN BASARABIA/REPUBLICA MOLDOVA. COLECȚII MUZEALE

Maria CIOCANU, cercetător științific, 
Secția Etnografie, MNEIN

Acoperitorile de cap din componența costumului popular bul-
găresc pentru femei se remarcă prin culorile vii și materialele in-
dustriale croite, vopsite și decorate manual, cu motive florale im-
primate, în condiții de casă sau în ateliere, de către meșterii locali. 
Referindu-ne la originea învelitorilor de cap, trebuie menționat fap-
tul că femeile de etnie bulgară, găgăuză și albaneză, descendente în 
Basarabia din Bulgaria, au păstrat basmaua pătrată – кърпа,  cunos-
cută în costumul popular din Bulgaria, de la sfârșitul sec. XIX – în-
ceputul sec. XX. O trăsătură specifică a elementelor de împodobire 
a capului o constituie diversitatea relevantă a denumirilor locale, 
provenite în funcție de materia primă, culoare, statutul social și ci-
vil, dar și de vârsta purtătoarelor.  

Un loc aparte, în sistemul de învelire a capului, l-a avut barizul 
de fabrică, de bună calitate, – барис, барес. Denumirea de bariz s-a 
extins și asupra altor basmale decorative. Colecția MNEIN deține 
mai multe barize, basmale, baticuri și casânci purtate, în prima ju-
mătate a sec. XX, de femeile tuturor etniilor basarabene. 

Basmaua, în calitate de component principal al sistemului de 
învelit al capului, se purta peste o altă piesă, numită визанка, croită 
din pânză albă industrială, în formă triunghiulară, decorată modest 
pe părțile vizibile. Această broboadă este similară cu legătoarea de 
cap, bine cunoscută în spațiul etnic românesc. 

Tradițional, basmaua a fost purtată atât de femei, cât și de fete. 
Basmalele fetelor se deosebeau prin marca diferențiatoare privind 
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vârsta lor. De multe ori,  umblau cu capul descoperit, dar împodobit 
cu buchete de flori, numite китки, кидки. În cadrul sărbătorilor de 
peste an, fetele își împleteau cununițe din flori și ierburi purtătoa-
re de funcții simbolice, comunicative și magice. În același context, 
semnalăm obiceiul de a prinde la ureche floarea de mușcată, care, 
în mitologia bulgară, semnifică sănătate, prosperitate și viață lungă.

Acoperitorile de cap au avut o importanță esențială nu numai 
în domeniul utilitar și estetic. În cadrul obiceiurilor de familie și 
calendaristice, au fost purtătoare de simboluri tradiționale, au în-
deplinit diverse funcții magice. De rând cu alte elemente vestimen-
tare, basmalele au intrat în categoria celor mai bune daruri, s-au 
deosebit prin rolul de legământ la logodna tinerilor, prin funcția 
de simbol al relațiilor de rudenie. Elocvente au fost atribuțiile bas-
malei roșii – було, care a reprezentat marca distinctivă a costumu-
lui de mireasă, iar scoaterea basmalei de pe capul miresei însemna 
trecerea ei în categoria femeilor măritate. Basmaua roșie, în cadrul 
sărbătorilor de primăvară, a purtat valențe fertilizatoare.
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CUNOȘTINȚE ALE POPORULUI ROMÂN REFERITOARE LA NUC

Nicolae DUDNICENCO, dr.,
cercetător științific superior, Secția Etnografie, MNEIN

Societățile umane purtătoare ale culturii tradiționale aveau cu 
totul alte viziuni (cunoștințe) asupra lumii înconjurătoare, decât 
omul contemporan, pe care le transmiteau din generație în genera-
ție. Un rol considerabil în evoluția societăților umane l-au avut ar-
borii. Printre cei mai valoroși și contradictorii arbori, la numeroase 
popoare, inclusiv la români, mai ales pentru spațiul dintre Nistru și 
Prut, a fost și este nucul. Pe de o parte, nucul este un arbore demo-
nic în credinţele vechi (aflarea demonilor lângă copacul respectiv, 
interdicția  plantării nucului în curtea casei) ale multor popoare, 
iar, pe de altă parte, nuca e simbolul fecundității, al cunoașterii și 
profeției, chiar universul întreg e privit ca o nucă. Acesta are și o 
mare valoare economică. De aceea, se simte necesitatea prezentării 
unui fond de cunoștințe despre nuc (nucile grecești) ale poporului 
român. Printre cei care au abordat subiectul respectiv sunt: V. Bu-
tură, D. Onica, E. Reșetnic, A. Jolodocovski.

 La poporul român, nucul a fost și este deosebit de apreciat da-
torită faptului că fructele, frunzele, lemnul, crengile arborilor re-
spectivi au fost utile, se foloseau în obiceiuri la diverse sărbători 
(Ispasul, Rusaliile etc.) și practici medicale (tratarea reumatismu-
lui, stomacului, ficatului etc.).  Fructele (miezul) s-au folosit la pre-
pararea diverselor alimente (dulcețuri, prăjituri etc.). Frunzele și 
cojile fructelor se utilizau la prepararea coloranților în negru, maro, 
galben și roșu. Din coaja fructelor se prepara baiț. Lemnul nucului 
este foarte frumos și, de aceea, se utiliza la facerea mobilei, sculptu-
rilor și diverselor obiecte casnice. Nucul a avut un rol considerabil 
asupra evoluției societății românești, acesta a avut întrebuințări în 
diverse domenii.
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PORTRETUL ISTORICO-ANTROPOLOGIC AL ARMENILOR 
DIN BASARABIA ÎN ANII 1918-1919

Ion GUMENÂI, dr. hab., conf. univ.,
cercetător științific principal, Institutul de Istorie 

Tema propusă spre discuție are la bază raportul unuia din îna-
intașii comunității armenești din Basarabia, Arutiun Tumanian, în-
tocmit și prezentat în anul 1920 Președintelui Sovietului de Miniștri 
al Republicii Armenia, care de fapt este o repetare a unui raport din 
1919. Totodată, este evident că sursa se referă, în linii majore, la pă-
tura înstărită a comunității armenești, stările sociale inferioare fiind 
oarecum omise. Pe lângă faptul că autorul reflectă poziția armenilor 
față de actul Unirii, sursa istorică oferă și o serie de informații ce 
țin de anumite trăsături ale acestei enclave din Basarabia. Ne vom 
referi și la anumite informații cu referire la armenii din Vechiul Re-
gat, ce sunt prezentate în acest izvor, fără a ne referi la armenii din 
Transilvania, despre care autorul recunoaște personal că nu este cu-
noscut cu starea lor, neavând contacte directe, informațiile incluse 
în raport fiind culese din alte surse. Vom scoate în evidență o serie 
de trăsături ale acestei etnii, ce rezultă din acest document, cum ar 
fi, de exemplu, atitudinea față de schimbările survenite în 1918, aco-
modarea la noile cerințe, precum și alte trăsături specifice acestei 
comunități. 
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TESTAMENT PENTRU UN PREMIU CĂTRE OPERA 
UNUI MARE SCRIITOR BASARABEAN

Tamara MACOVEI, dr., 
cercetător științific superior, Secția Etnografie, MNEIN

Opera diversă și bogată, lăsată de G.V. Madan, ocupă un loc de 
seamă în istoria culturii basarabene a secolului trecut. Dar confi-
gurația netă a meritelor sale, sensul contribuției aduse în domenii 
diverse, la care a lucrat, rămân încă în bună măsură de studiat. Pen-
tru G.V. Madan, ironia sorții i-a pregătit metafore dintre cele mai 
surprinzătoare, dar și mai greu descifrabile, dezlegabile din fuio-
rul subtil al necruțătoarelor Parce, al celor trei divinități din infern, 
despre care se crede că prima toarce, a doua deapănă, iar a treia taie 
firul vieții omului. Atât de încâlcit a fost depănat fuiorul destinului 
lui G.V. Madan, că trebuia să i se stingă lumina ochilor, pentru a o 
aprinde peste ani și a înțelege adevărata valoare și menirea dumnea-
lui pe acest pământ.

G.V. Madan este cel care a dăltuit cuvântul scris, iar cuvântul 
scris, plătit cu sânge și pribegie, obligă. Opera sa a propus un fond 
bogat în mai multe domenii spirituale, dar unele dintre ele sunt 
mai puțin cunoscute sau, mai bine zis, mai puțin răspândite, cum 
este domeniul etnografic. Nu știu dacă G.V. Madan lucra cu ches-
tionarele elaborate de școala prof. D. Gusti sau poate s-a condus de 
chestionarele lui B. P. Hașdeu, cu care era un bun prieten, însă în 
monografia Un sat basarabean de Codru: Trușenii, vine cu un bo-
gat și amănunțit material etnografic. Aici sunt cuprinse mai toate 
domeniile științei etnografice, unele mai pe larg, altele mai îngust, 
iar termenii locali și atestările documentare din studiile sale au o 
importanță incontestabilă în dezvoltarea științei etnografice.
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LAVIȚELE ȘI DERIVATELE ACESTORA. 
EVOLUȚIE CONSTRUCTIVĂ, FUNCȚIONALĂ ȘI ARTISTICĂ

Elena MADAN, lector univ.,
Universitatea Tehnică a Moldovei

Lavița este una dintre cele mai vechi piese de mobilier. Ea se 
întâlnește în mențiunile arheologilor și în descrierile călătorilor. 
Apare un interes evident cum au apărut și evoluat aceste piese în 
timp, care au fost derivatele acestora (bănci, scaune lungi, cu și fără 
spetează ș.a.), care sunt particularitățile artistice ale acestui tip de 
mobilier. Articolul de față va încerca să răspundă la toate aceste în-
trebări, luând în considerație specificul zonal.  Cercetările de teren, 
efectuate în toate regiunile Republicii Moldova, au permis depista-
rea unor lavițe care se întâlnesc în casele oamenilor, dar care prac-
tic au dispărut. Cu ajutorul celor interesați de trecutul etnografic și 
istoric al ținutului nostru, avem posibilitatea de a admira și cerceta, 
în cadrul mai multor muzee din țară, mai multe piese de mobilier 
recondiționate sau conservate, printre care sunt lavițele și derivate-
le acestora. Unele prezintă particularități artistice deosebite, care 
merită evidențiate și prezentate publicului larg. Locul amplasării 
lavițelor, în cămară sau casa mare, au determinat și au permis o cla-
sificare după forma, funcția și valoarea lor artistică. 

Cercetarea de teren, pe întreg teritoriul Republicii Moldova (în 
mai mult de 70 de muzee și în gospodăriile sătești, câte 2, 3 locali-
tăți din fiecare raion al republicii), raportată la datele istorice, cât 
și la literatura de specialitate, a permis o clasificare a lavițelor în 
evoluția lor istorică. Această clasificare ne permite să valorificăm și 
să promovăm patrimoniul nostru cultural.
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BRHLOVCE – HABITATUL CIOPLIT ÎN PIATRĂ: 
MOȘTENIRE, IDENTITATE ȘI EXPERIENȚĂ COLECTIVĂ. 

ANALOGII MEȘTEȘUGĂREȘTI DINTRE TRADIȚIA 
PRELUCRĂRII PIETREI ÎN SLOVACIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA

(“Brhlovce - the habitat carved in stone: 
heritage, identity and collective experience. 

Craft analogues between the tradition of stone processing
in Slovakia and Republic of Moldova”)

Dorina ONICA, dr., cercetător științific coordonator,
Secția Etnografie, MNEIN

Cercetarea reprezintă un segment din activitățile incluse în ca-
drul bursei de cercetare „Programul Național de Burse al Republicii 
Slovacia”. Vizita de documentare realizată în localitatea Brhlovce 
(regiunea Nitra, Slovacia), analiza surselor bibliografice având ca 
subiect arhitectura populară slovacă, procesarea materialului de 
etnografie vizuală ne oferă date și perspective de analiză asupra 
acestui document in situ, în care se reflectă continuitatea locuirii 
într-un spațiu geomorf și valorificării utilitare și artistice a resur-
selor litologice. Astfel, obiectivele cercetării au fost: de a analiza 
interconexiunea dintre resursele, condițiile naturale și meșteșugul, 
cunoștințele și tehnicile de prelucrare a pietrei, aspectul exterior 
al locuințelor din punct de vedere meșteșugăresc și artistic; cum 
acest habitat reflectă o experiență colectivă și conturează o imagine 
a identității culturale locale. 

O bună parte din locuințele din Brhlovce, încă locuite și unele 
din ele muzeificate, conform diferitelor surse, au fost săpate înce-
pând cu secolele XVI-XVII, până în secolul al XX-lea, în tuf vulcanic 



13

de vârstă neogenă, de culoare gri deschis (o varietate între gresie și 
calcar), iar tehnicile de execuție meșteșugărească și trăsăturile lor 
arhitecturale, le încadrează în tradiția dunăreană. Valoarea arhitec-
turală și etnografică este completată de realizările meșterilor pie-
trari (ascensiune cunoscută în secolul XIX), exprimată în soluțiile 
arhitecturale și decorative ale locuinței, organizarea și delimitarea 
anexelor gospodărești cu funcție de economie casnică, decorul or-
namental al pietrelor funerare, diversitatea crucilor de hotar, colaci 
de la fântână, etc. 

De asemenea, cercetarea urmează și o analiză, interpretare 
comparativă cu tradiția prelucrării pietrei în vetrele meșteșugărești 
din zona Răutului și Nistrului din Republica Moldova, pentru a 
identifica analogii și diferențe.
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PLUGUL ȘI ARATUL ÎN LEGENDELE 
COSMOGONICE ROMÂNEȘTI

Andrei PROHIN, dr., 
secretar științific, MNEIN

Valorizarea uneltelor de muncă în imaginarul popular constitu-
ie un subiect incitant care ne permite să relevăm normele și valorile 
atribuite muncii în societatea tradițională. Mai mulți cercetători 
au semnalat simbolismul uneltelor, în folclorul românesc, dar am 
întâlnit doar câteva exegeze consacrate problemei respective, sem-
nate de Romulus Vulcănescu și Silvia Ciubotaru. În comunicarea 
noastră, analizăm reprezentările asociate plugului și aratului în le-
gendele cosmogonice. În cadrul lor, plugul e prezentat drept una 
din creațiile lui Dumnezeu Care a dăruit unealta primilor oameni, 
pentru ca să-și dobândească prin muncă hrana. Potrivit altei varian-
te, Nefârtate a inventat plugul și alte mecanisme utilizate de țărani 
(moara, scripca etc.), iar Dumnezeu le-a finalizat, făcându-le func-
ționale. Creatorul a învățat oamenii, prin exemplu personal, cum să 
înjuge boii la plug și să are. Din cauza brăzdarului de fier, se crede, 
plugul provoacă răni sângeroase pământului. Plugul primordial, cu 
care au lucrat primii oameni, a devenit una din cele mai strălucitoa-
re constelații (Orion). Imaginea plugului și aratului le mai întâlnim 
în narațiunile ce evocă vremea uriașilor pe pământ și înțelepciunea 
lui Preminte Solomon. În gândirea populară, plugul e apreciat drept 
o invenție remarcabilă, necesară supraviețuirii omului. Aratul este 
parte a ordinii universale, fiind rânduit de Creator de la facerea lu-
mii. Munca plugarului e prezentată drept o îndatorire specific uma-
nă, o ocupație ce aduce suferință, dar și o activitate creatoare. 
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CONCEPȚII ALE MUNCII LA MIJLOCUL SECOLULUI XX: 
ÎNTRE GÂNDIRE POPULARĂ ȘI PROGRAME POLITICE

Elena REȘETNIC, drd., cercetător științific stagiar,
Secția Etnografie, MNEIN

Munca constituie o componentă semnificativă a existenței 
umane. Pentru fiecare etapă evolutivă a societății, este caracteristi-
că o modalitate diferită de organizare a muncii și o atitudine diferită 
față de ea. Ne propunem să studiem unele concepții despre muncă 
care, către mijlocul secolului XX, suferă modificări majore, în urma 
ocupației Basarabiei de către URSS și a punerii în practică a politici-
lor acesteia din urmă. Confruntați cu implementarea unor procese 
precum colectivizarea, naționalizarea, mecanizarea, industrializa-
rea, etc., oamenii ajung să perceapă munca, importanța și necesita-
tea ei, într-un mod total diferit, căci, odată cu dispariția proprietății 
private, dispare și interesul individului față de rezultatul muncii 
sale. Tot în urma acestor politici, își fac apariția artelurile artizanale 
și casele de deservire socială, influențând astfel evoluția industriei 
casnice și a meșteșugurilor. Prin urmare, în a doua jumătate a seco-
lului XX, avem nu doar o intensificare a procesului de modernizare 
a societății, început de altfel încă în perioada interbelică, dar și un 
alt concept social despre muncă, care a dus la schimbarea atitudinii 
individului față de aceasta. 
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ETNOLOGIA URBANĂ: PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE

Elena ȘIȘCANU, dr., conf. univ.,
cercetător științific coordonator, Secția Etnografie, MNEIN

Cercetarea și descrierea aspectelor etnografice din mediul ur-
ban i-a preocupat, în special, în spațiul dintre Nistru și Prut, cu 
precădere, pe arhitecți, care au atras atenția asupra unor simboluri 
din universul casei tradiționale, întâlnite în arhitectura urbană. In-
formațiile privind cercetările etnografice și etnologice urbane sunt 
destul de rare, în ciuda faptului că potențialul etnografic urban este 
destul de relevant. „Observarea familiarului” în orașele contem-
porane ridică un set de provocări specifice ce trebuie conturate și 
discutate, la fel cum se impune și delimitarea fragmentelor empi-
rice ale cercetării. De asemenea, e nevoie să se identifice utilizări 
și strategii în domeniul activității etnografice în contextele urbane, 
instrumentele de lucru, precum și potențialele provocări  teoretice, 
metodologice, epistemologice, etice și socio-politice în cunoașterea 
complexității urbane și a orașelor ca scenă a practicilor, reprezentă-
rilor și dinamicii sociale. Procesele și reconfigurările contextelor și 
dinamicii urbane pun sub semnul întrebării categoriile și concep-
tele noastre analitice. În acest sens, explorările urbane ar aduce o 
contribuție importantă la dezbatere. Metoda tradițională de cerce-
tare etnografică este observația participativă. Însă, în orașe, această 
metodă este limitată, deoarece nu poți locui în casa/apartamentul 
unei persoane pentru a-i urmări/viața de familie, practicile aplica-
te, etc.

Potrivit lui Claude Rivière, se conturează o nouă tendință în 
care etnologul contemporan nu mai este un martor al unei lumi pe 
cale de dispariție și nici un recuperator al unor mărturii ale vieții 
rurale de odinioară (atât al celor care vizează aspectele ei materiale, 
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cât și pe cele spirituale), ci poate să-și concentreze atenția asupra 
faptelor vieții moderne și urbane: antropologia muncii, a hranei, a 
sportului, a divertismentului etc. (Rivière, Claude, Introduction á 
l’anthropologie, Paris, Hachette, 1999). 

Studierea în profunzime a fenomenelor ce ghidează viața în 
oraș: mobilitate, simultaneitate, grupuri etnice, manifestări cultu-
rale etc., ar constitui un aspect ce ar dezvălui „misterul” relațiilor 
urbane, a relațiilor în familie și în afara ei, ritualuri, obiceiuri, tra-
diții. Am descoperi existența comunităților (grupuri de oameni cu 
interese, credințe și norme de viață comune), chiar dacă unii in-
sistă asupra ideii dispariției comunității în urbe, fragmentarea lor 
și atomizarea indivizilor. Altfel spus, „cercetarea vieții de zi cu zi” 
ar permite să descoperim practica și analiza construcțiilor sociale, 
tradiționale, rituale ale spațiilor, relațiilor și formelor culturale ale 
modernității urbane. 
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POLITICA REGIMULUI ȚARIST FAȚĂ DE PROTESTANȚII 
DIN BASARABIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. XIX

Tonu FIODOR, drd., 
Școala doctorală de istorie, arheologie și filosofie, 

Universitatea de Stat din Moldova

În urma politicilor coloniale promovate de către țarul Alexan-
dru I, către mijlocul secolului XIX, Basarabia devine unul dintre 
cele mai importante centre ale protestantismului din Imperiul Rus. 
Acest fapt se datorează unor facilități care erau garantate coloniș-
tilor. Se au în vedere privilegiile economice acordate de guvernul 
țarist și, nu în ultimul rând, atitudinea tolerantă pe care a avut-o 
regimul țarist față de religia evanghelică, adepții căreia erau consti-
tuiți majoritar din coloniști germani.

Dezvoltarea rapidă a așezărilor străine, ai căror locuitori erau în 
majoritate germani, în a doua jumătate a sec. XIX, a cauzat nevoia 
autorităților de a schimba politica de stat și cadrul legal pentru in-
troducerea mecanismelor noi de reglementare a proceselor de mi-
grație internă și externă. Tot aici apare necesitatea de a introduce 
noi reguli pentru cultele neortodoxe. Acest lucru a făcut posibil ca, 
în schimbul libertăților pentru ritul evanghelico-luteran, guvernul 
țarist să solicite loialitate din partea coloniștilor germani. 

Prin urmare, a doua jumătate a secolului al XIX-lea poate fi ca-
racterizată drept perioada transformărilor fundamentale în politica 
religioasă, prin sistematizarea legislației în ceea ce privește dreptu-
rile și libertățile religioase ale minorității evanghelico-luterane din 
Imperiul Rus.



19

REVISTA BULETINUL EPARHIEI CHIȘINĂULUI – O SURSĂ DE 

CERCETARE A MORALITĂȚII CLERULUI DIN BASARABIA

Petru VICOL, drd., director general, MNEIN

Revista Buletinul Eparhiei Chișinăului, publicată în perioada 
anilor 1867-1917, este o sursă importantă de cercetare a diverse as-
pecte ale istoriei bisericești din Basarabia, sub ocupația țaristă, 
inclusiv și a celor legate de aspectul intelectualității, moralită-
ții și conduitei morale a clerului basarabean. O răsfoire atentă a 
publicației scoate în evidență lipsa unor studii referitoare direct 
la subiectul cercetat, ceea ce ne impune să examinăm minuțios 
toate informațiile și studiile publicate pe parcursul anilor, precum 
sunt hotărârile, dispozițiile și circularele privind clerul și activi-
tatea lui, în special, cele menite să îmbunătățească situația sub 
aspectul disciplinei și al conduitei morale a clerului basarabean. 
De o valoare semnificativă sunt studiile privind activitatea păsto-
rească a arhiepiscopilor care au stat în fruntea Episcopiei Chiși-
năului și Hotinului, precum ar fi, de exemplu, Dimitrie Sulima, a 
cărui activitate de organizare a eparhiei și a stării clerului basara-
bean, inclusiv sub aspect moral, o găsim reflectată în studiul sem-
nat de profesorul Alexandru Silin (Buletinul Eparhiei Chișinăului 
(B.E.C.), nr. 1-10, 1867). Pe parcursul anilor, studii similare au fost 
publicate și despre activitatea majorității arhiepiscopilor basara-
beni și a căror cercetare ne ajută să descoperim și unele aspecte 
legate de conduita morală a fețelor bisericești, precum și a cauze-
lor care au determinat un asemenea comportament. Importante 
sunt și informațiile cu referire la clerul din parohii, în special, din 
cele sătești, care scot în evidență starea clerului din acea perioadă: 
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lipsa studiilor duhovnicești, neglijența în organizarea serviciului 
divin și în completarea registrelor bisericești, precum și alte vicii 
duhovnicești. Exemplificare a acestei direcții este articolul semnat 
de preotul Feodor Lașcu, Scrisoarea unui preot din sat către un alt 
preot din sat (B.E.C., nr. 11-12, 1867), care ne vorbește despre aces-
te realități în contextul rolului educativ-informativ, pe care urma 
să-l aibă revista Buletinul Eparhiei Chișinăului. 
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CASĂ-MUZEU-TIPOGRAFIE; PRESA, MUZEUL ȘI SOCIETATEA

Gabriel BARBU, drd.,
Universitatea „Valahia”, Târgoviște

Așa cum reiese din titlul lucrării, Războiul civil din Spania, reflectat 
în presa românească (1936-1939), optez pentru o abordare mai nuan-
ţată, încercând să surprind felul în care opinia publică din România a 
fost informată despre tensionarea relaţiilor internaţionale în perioada 
acestui război fratricid, pe care mulţi istorici îl consideră o repetiţie 
generală a celui de-al Doilea Război Mondial. De asemenea, încerc să 
surprind mai mult anumite tendinţe și idei, decât să obţin informaţii 
documentare concrete. Pentru o mai bună înțelegere a fenomenului 
istoric, doresc să aduc în atenția oamenilor subiecte istorice care să le 
suscite interesul pentru studiu, astfel reușind să creez deprinderi be-
nefice fiecărui cetățean, prin intermediul cărora societatea să se dez-
volte. Acest fapt se poate realiza printr-o transpunere a fenomenului 
istoric în contextul social și economic din prezent, prin intermediul 
tehnologiei care astăzi ocupă foarte mult timp și spațiu în viața oame-
nilor. Crearea unei case-muzeu va oferi oportunitatea oamenilor de a 
observa presa din punct de vedere calitativ, dar și de a-și antrena spi-
ritul creativ prin participarea directă la procesul tehnologic care are ca 
produs final un periodic realizat după standardele presei interbelice și 
antebelice. Prin urmare, înțelegând contextul în care se află societatea 
din punct de vedere al comunicării, am convingerea că acest proiect 
poate contribui la revenirea presei acolo unde îi este locul în societate.

MUZEOLOGIE
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CERCETAREA SITURILOR ENEOLITICE 
DE LA CĂRBUNA (2018-2020)

Sergiu BODEAN, muzeograf, MNEIN

Siturile eneolitice de la Cărbuna devin cunoscute în mediul ști-
inţific de la începutul anilor ̕60-̕70 ai secolului trecut (Cărbuna I, 
Cărbuna II). Graţie investigaţiilor arheologice efectuate în ultima 
perioadă, în bazinul r. Căinari (Ceaga) au mai fost documentate 
încă două așezări (Chircăieștii Noi I, Cărbuna-Negrub). La Cărbu-
na II, pe parcursul a trei campanii de săpătură, au fost semnalate 
mai multe complexe arheologice (gropi, construcţii de suprafaţă). 
Prin dimensiunile sale și artefactele pe care le conţinea, se remarcă 
groapa 6. De aici au fost recuperate numeroase fragmente ceramice, 
oase de animale, piese de silex, gresie și os, plastică antropomorfă 
și zoomorfă, seminţe carbonizate de arbuști etc. În cadrul materia-
lului ceramic descoperit la Cărbuna II, atestăm fragmente ceramice 
care denotă, în opnia noastră, contactele comunităţilor din această 
zonă cu cele eneolitice sincrone din regiunile aferente spaţiului pru-
to-nistrean. O dovadă, în acest sens, sunt și piesele de silex balca-
nic, de asemenea semnalate în câteva complexe arheologice. Impor-
tanţa acestui grup de situri eneolitice din bazinul râului menţionat 
constă în faptul că materialele descoperite prezintă anumite carac-
teristici care par să ilustreze finalul precucutenianului-tripolianului 
timpuriu dintre Prut și Nistru. Raportul cronologic al acestuia cu 
primele manifestări certe atribuite fazei Cucuteni A urmează a fi 
stabilit ulterior printr-o analiză detaliată a materialelor, asociate cu 
metode moderne de datare.  
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TIPOLOGIA PIESELOR DE ARTĂ PLASTICĂ 

DIN PATRIMONIUL MUZEAL

Silvia CHIRILĂ, magistru în istorie, muzeograf, 
secția Comunicare și Relații cu Publicul, MNEIN

Acest studiu este scris în baza cercetării a 85 de tablouri din 
fondurile MNEIN. Cronologic, lucrările se încadrează între sfârșitul 
sec. XIX și începutul sec. XXI, perioadă care cuprinde aproape 
întreaga istorie a artelor plastice din Basarabia. Din punct de vedere 
al ramurilor și genurilor plastice, tablourile țin de grafica și pictura 
de șevalet și pictura monumentală. Pictura redă realitatea prin 
culoare. Grafica ține de desen. La capitolul pictură monumentală, 
muzeul deține două vitralii cu subiect istoric. 

Pictorii (Aurelia Roman, Stanislav Bulgakov, Mihai Grecu, 
Moisei Gamburd, Sergheev, N. Terpsihorov, Șeidevandt, P. Țurcanu, 
Dumitru Negreanu etc.), au practicat diverse genuri: peisajul, 
portretul, natura statică, genul animalier, scena de gen, interiorul, 
genul istoric, icoana. Cele mai numeroase sunt portretele – 39.

În funcție de gen, tematică și stil, pictorii au ales diverse 
materiale și tehnici de lucru. În pictură, s-au utilizat preponderent 
vopsele de ulei, tempera aplicată pe pânză, carton, carton presat 
sau placaj de lemn. Graficienii au lucrat pe hârtie albă, folosind tuș, 
cerneală, guaș, grafit, tehnica acvatintei și cea a pensulei uscate. 

Din punct de vedere al contextului istoric, artiștii și arta din 
Basarabia au parcurs câteva etape:

a) 1887-1940 – s-a constituit arta plastică profesionistă din 
Basarabia (apare prima Școală de desen, condusă de Terinte Zubcu 
(1887); Pinacoteca din Chișinău (1939); au loc numeroase expoziții 
la București, Ialoveni, Bolgrad și Chișinău);
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b) 1940-1990 – cel de-al Doilea Război Mondial și ocupația so-
vietică au cauzat refugierea multor pictori în România, dar și dispa-
riția a numeroși artiști și opere (până la 1940, în Chișinău activau 
160 de plasticieni, în 1944 – 17). După război, autoritățile au impus 
realismul socialist drept ideologie dominantă în domeniul artelor, 
ceea ce însemna control total asupra artiștilor, tematicii și a întregu-
lui proces creativ. Plasticienii care nu respectau cerințele sistemului 
erau marginalizați, reprofilați, înregistrându-se și cazuri de suicid 
– Moisei Gamburd, Aurel David, gesturi de revoltă și neacceptare a 
rigorilor impuse de regim.

c) perioada post-sovietică se caracterizează prin reorientarea 
artei basarabene către valorile naționale și europene.

Cele 85 de lucrări și destinele artiștilor plastici, analizate în de-
taliu, completează cunoștințele asupra unor capitole care alcătuiesc 
istoria complexă a Basarabiei.
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ACCES EGAL, BAZAT PE DREPTURILE OMULUI, 
AL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DE VEDERE ȘI 

AUZ LA PATRIMONIUL MUZEAL

Elena COJOCARI, drd., director adjunct 
Proiecte Culturale și Educative, MNEIN

Legea muzeelor nr. 262 din 07.12.2017 prevede obligația auto-
rităților publice de a aloca muzeelor din subordine mijloacele fi-
nanciare necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu di-
zabilități. Cu toate acestea, atât în cadrul muzeelor naționale, cât 
și regionale sau private, persoanelor cu dizabilități nu le sunt res-
pectate, pe deplin, drepturile. Asemeni altor instituții publice, în 
muzeu sunt necesare marcaje speciale tactile, destinate să orienteze 
persoanele cu necesități speciale în incinta muzeelor, etichete acce-
sibile în alfabetul Braille, ghiduri audio și cu înregistrare video, în 
limbaj mimico-gestual, ale expoziției permanente.

În cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, 
pentru a facilita accesul la patrimoniul muzeal, a fost elaborat un 
ghid al Expoziției permanente Natura. Omul. Cultura, în alfabetul 
Braille. Textul a fost adaptat special pentru persoane cu deficiențe 
de văz și mai ales pentru orbi. În acest scop, colaboratorii muzeului 
din Secția Științele Naturii și din Secția Etnografie au colaborat cu 
specialiști în domeniu și psihologi din cadrul „Asociației Nevăzăto-
rilor din Moldova“. Pentru acest grup de vizitatori, au fost realizate, 
cu implicarea meșterilor populari, obiecte-machete ale exponatelor 
din muzeu și etichete în alfabetul Braille, accesibile pentru persoa-
ne vorbitoare de limbă română și rusă. Pentru a ajuta persoanele cu 
deficiențe de vedere, Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru 
Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” (MD), în cadrul proiec-
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tului „Tehnologii asistive în asigurarea accesibilității persoanelor cu 
dizabilități de vedere la operele de cultură și artă”, a donat muzeului 
un magnificator electronic de birou.

La etapa actuală, se lucrează la realizarea ghidului audio și vi-
deo, cu translator în limbaj mimico-gestual, al Sălii nr. 2 „Natura 
Moldovei”. Astfel, persoanele cu dizabilități de vedere și de auz vor 
putea să facă cunoștință cu flora și fauna specifică Înălțimilor Nis-
trului, Codrilor, zonelor de baltă și stepă. În Sală vor fi instalate ta-
blete, cu ajutorul cărora persoanele cu dizabilități de vedere și auz 
vor cunoaște mai bine expoziția permanentă. 
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STRUCTURA PUBLICULUI VIZITATOR AL MNEIN 
ÎN ULTIMELE DOUĂ DECENII (2000-2019)

Elena GUMENE, 
șef secție Comunicare și Relații cu publicul, MNEIN

Filosofia și traiectoria culturală a unei instituţii muzeale se află 
în strânsă corelare cu publicul vizitator. Acest ansamblu vital de-
termină, în mare parte, forma de manifestare a interacţiunii dintre 
muzeu și publicul larg care, în ultima perioadă, a devenit tot mai 
complex și mai divers. Astfel, toate activitațile muzeului se centrea-
ză, în mare parte, pe relația sa cu publicul vizitator. Însăși activitatea 
instituției este determinată de acest element-cheie, publicul, și pla-
sează subiectul în categoria tematicelor de importanță majoră. Ana-
liza structurii publicului vizitator la MNEIN are drept scop stabilirea 
categoriilor de public, ceea ce ar permite crearea unei imagini bine 
conturate și a unei perspective strategice pentru a putea construi o 
strategie bună de comunicare. Nu în ultimul rând, prin ochii pu-
blicului se formează imaginea muzeului. Astfel, este esenţial să de-
terminăm structura publicului, pentru a stabili cele mai bune prac-
tici și canale de comunicare și de atragere a vizitatorilor. Totodată, 
cunoașterea publicului muzeului este o premisă a dezvoltării unor 
politici de marketing, care se bucură de o popularitate tot mai mare 
în ultima perioadă. În această lucrare, oferim informații cu privire 
la structura publicului vizitator, clasificat  după vârstă și categorii 
sociale, ceea ce ne ajută să stabilim interesele, dar și acţiunile pe care 
trebuie să se focuseze instituţia muzeală. Pentru o mai bună atin-
gere a acestor scopuri și obiective, am recurs la metoda cercetării de 
birou, realizată pe baza informațiilor deținute și stocate în bazele 
de date și în diverse documente interne. Această cercetare este rele-
vantă pentru studierea fenomenului cantitativ și este o primă etapă 
de investigare, cu caracter documentar, bazată pe evidența muzeală.
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LEGENDELE MĂNĂSTIRII ȚÂPOVA

Ludmila IFTODI, profesor școlar, grad didactic I,
muzeograf, Complexul muzeal „Saharna-Țâpova”, MNEIN

Informații curioase privind istoria nescrisă a Mănăstirii Ho-
rodiște (Țâpova) ne oferă legendele care încă mai dăinuie și sunt 
căutate pe aceste meleaguri. Cea mai răspândită și mai cunoscută 
spune că, la Țâpova, în mănăstirea din piatră, s-ar fi cununat Ște-
fan cel Mare cu preafrumoasa Maria Voichița, probabil, asemuită 
de purtătorii legendei cu Marușca, presupusă a fi fost prima soție 
a lui Ștefan Vodă. Pe parcursul a opt ani, din 1932 până în 1940, 
localitatea Țâpova s-a numit ,,Ștefan cel Mare”, după care a revenit 
la denumirea veche. Se întâmplă că mulți turiști, de cum sosesc, 
întreabă: „Da’ unde-i mănăstirea în care s-a cununat Ștefan cel 
Mare?” Bunăoară, Alexandra Dumitrescu, având rădăcini în satul 
Țâpova (de aici e originară bunica ei de pe mamă), care s-a refugiat 
în 1944 peste Prut, mi-a povestit că, în adolescență, a auzit această 
istorie: „După ce tatăl lui Ștefan a fost omorât la Reuseni de către 
fratele său vitreg, Petru Aron, ca să-i ia tronul, ca prin minune, 
mama cu fiul reușesc să fugă, fiind ajutați de oameni de încredere. 
Ca să-și piardă urmele, Maria se călugărește, iar Ștefan, o perioa-
dă, este ascuns pe la mai multe case boierești. Cum unchiul său, 
Petru Aron, îl căuta intens, temându-se aprig că Ștefan va crește 
și va hotărî să-și răzbune tatăl, dar și să redobândească scaunul 
domnesc, oameni de nădejde, în mare taină, îl aduc la o margi-
ne de Moldovă, în sihăstria aceasta din piatră, înconjurată de pă-
duri. Aici învață Ștefan multe din tainele dacilor care erau buni 
astrologi, cunoștințe pe care le folosește mai apoi cu măiestrie în 
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arta luptelor, dar totodată învață și cum să aibă o comunicare mai 
strânsă cu Divinitatea. Învață cum se face rugăciunea profundă, 
,,rugăciunea inimii”, pe care o practică mai intens schimonahii. 
Mai apoi își alege duhovnic tot un sihastru – Daniil. Tot aici își 
găsește Ștefan și marea dragoste, pe Maria, orfană de mamă și de 
tată, la vârsta de 18 ani, care era stăpâna acestui loc prin moșteni-
re. Dar viața lui Ștefan cu Maria nu este lungă. Ea moare în scurt 
timp și este îngropată sub zidurile mănăstirii.
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INTERFERENȚELE MUZEOLOGIEI 
CU ȘTIINȚELE GEOGRAFICE

Dorin LOZOVANU, dr., conf. univ.,
cercetător științific coordonator, Secția Etnografie, MNEIN

Muzeologia s-a conturat ca o disciplină științifică abia din a doua 
jumătate a sec. 20, însă preocupările ce țin de acest domeniu sunt 
mult mai vechi și, inițial, erau încadrate în diverse alte științe, care 
au generat studii interdisciplinare cu aplicație muzeologică. Inter-
ferențele dintre muzeologie și diversele ramuri ale științelor geogra-
fice sunt multiple și complexe. Muzeologia, ca disciplină teoretică 
și aplicativă, de la bun început, a inclus cunoștințele geografice la 
bazele sale. Orice fenomen spațial implică cunoștințe din domeniul 
geografic, fie de ordin natural, fie socio-cultural. Interferențele mu-
zeologiei cu ramurile geografiei fizice se manifestă prin implicarea 
cunoștințelor din domeniul științelor naturii. Patrimoniul natural 
are o importanță deosebită din punct de vedere științific, cultural, 
istoric și estetic, fiind pe larg prezentat în instituțiile muzeale. Pen-
tru cercetarea și prezentarea cadrului natural, în context muzeal, 
este nevoie de o strânsă colaborare și însumare a cunoștințelor de 
ordin geografic cu cele muzeologice. Disciplinele geografice care au 
contribuție majoră în cadrul colecțiilor și expozițiilor muzeale, atât 
practic, cât și prin elaborarea unor concepte aplicative, sunt urmă-
toarele: geomorfologia (prin redarea formelor de relief și a speci-
ficului terenului), paleogeografia (prin contribuția la cunoașterea 
trecutului terestru, a colecțiilor geologice și paleontologice), clima-
tologia (prin cunoașterea specificului climatic), hidrologia (prin cu-
noașterea bazinelor acvatice și a ecosistemelor acestora), pedologia 
(prin cunoașterea și cercetarea solurilor), biogeografia (prin analiza 
și distribuția speciilor de plante și animale). Nu mai puțin impor-
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tante sunt și interferențele cu ramurile geografiei umane: geogra-
fia istorică (localizarea și descrierea spațiilor istorice prezentate), 
etnogeografia (prezentarea spațială a specificului etnic), geografia 
economică, cu subramurile geografia agriculturii, industriei, co-
merțului, transporturilor, geografia politică, geografia religiilor etc. 
Toate acestea pot genera aspecte interdisciplinare cu aplicație mu-
zeologică. Ca discipline care au contribuție în muzeologie s-au con-
turat și cartografia muzeală, necesară redării cartografice a fenome-
nelor descrise în muzee, deseori parte indispensabilă a expozițiilor, 
precum și geografia muzeelor, ca o ramură a geografiei culturale, 
pentru cunoașterea muzeelor în plan global, național sau regional. 
Geografia turismului completează interferențele cu muzeologia, 
prin cercetarea importanței muzeelor în dezvoltarea turismului la 
nivel local sau mondial. 
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COLECȚIA DE MULAJE DE CIUPERCI DIN PATRIMONIUL 

MUZEULUI NAȚIONAL DE ETNOGRAFIE ȘI ISTORIE NATURALĂ

Irina BADIUC, șef secție Patrimoniu, Evidență și Completare, 
Stela CURCUBĂT, dr., cercetător științific superior, 

Secția Științele Naturii,
Sergiu PANĂ, dr., șef Secție Științele Naturii, MNEIN

Ciupercile constituie un regn aparte de organisme inferioare 
eucariote. Acest regn, numit în latină Fungi, cuprinde atât ciuperci 
microscopice (micromicete), cât și ciuperci cu corpurile sporifere 
de dimensiuni mari (macromicete). Ele reprezintă un grup stră-
vechi de organisme, rămășițe fosile ale acestora fiind depistate în 
sedimentele straturilor siluriene și devoniene (acum 395-345 mln 
de ani). Regnul Fungi (Ciuperci) cuprinde circa 100 000 de specii, 
dar numărul lor poate fi estimat la 1,5 mln, întrucât multe zone de 
pe Terra deocamdată nu au fost cercetate. În Republica Moldova, au 
fost depistate circa 1200 de specii de ciuperci.

Ciupercile joacă un rol important la mineralizarea substanțe-
lor organice, favorizând circulația elementelor chimice în natură. 
Datorită fermenților, ele descompun substanțele organice (produ-
se agricole, carne, etc.), obiectele și materialele industriale (lemn, 

ŞTIINŢELE NATURII
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țesături, carton, vopsea, piele, combustibil, etc.). Altele, alături de 
diverse microorganisme, reprezintă principalii agenți ai unor boli 
la plante (rugină, tăciune, făinare, etc.), dar și la om, și la animale. 
Unele particularități ale ciupercilor sunt benefice pentru om. Multe 
specii, cum ar fi drojdiile, agenți ai fermentării alcoolice, sunt de 
neînlocuit în panificație. Din altele se prepară antibiotice (penicili-
na, cefalosporina ș.a.), vitamine, proteine.

În patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Na-
turală, în cadrul Colecției Botanice, se păstrează Colecția de Mulaje 
de Ciuperci. Bazele colecției au fost puse în anul 1980, când majori-
tatea pieselor au fost achiziționate de la pictorul Anatolie Manaev, 
din or. Noghinsc, regiunea Moscova, Rusia. Actualmente, colecția 
conține 70 de piese, ce reprezintă speciile de ciuperci întâlnite pe 
întregul continent eurasiatic.
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CONTRIBUȚII LA STUDIEREA APARIȚIEI ȘI FORMĂRII 
CARACTERISTICILOR TIPOLOGICE ALE GRĂDINILOR

 ȘI PARCURILOR EXPOZIȚIONALE

Natalia CIUBUC, dr., lector univ., 
Facultatea de Biologie și Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova

Un loc aparte, în tipologia spațiilor verzi, îl ocupă grădinile și par-
curile expoziționale, care au un rol științific și educativ, deși principiile 
organizării spațiului, natura abordării vizitatorilor, utilizarea formelor 
vegetale diferă mult de la caz la caz. Grupa parcurilor cu caracter expo-
zițional include grădinile botanice și zoologice, parcurile-muzee etc. 
Grădinile expoziționale pot fi clasificate dezvăluind istoria apariției 
lor, în deosebi, analizând caracteristicile dezvoltării lor. Istoria apari-
ției anumitor tipuri de parcuri specializate datează din cele mai vechi 
timpuri, dar pe atunci nu se punea problema activităților de cercetare și 
a dezvoltării principiilor de conservare, păstrare și demonstrare a expo-
natelor în spații verzi specializate. În cele mai vechi timpuri, grădinile 
oamenilor nobili conțineau colecții de plante sau animale exotice, căro-
ra, de-a lungul timpului, le-au prezentat doar cerințe estetice și utilitare 
și abia începând cu sec. XIX au început să aplice o abordare științifică, 
clasificându-le și efectuând lucrări de selecție activă, ceea ce a contribu-
it la formarea grădinilor botanice și zoologice moderne. Printre primele 
grădini-muzee au fost și muzeele etnografice științifice. Ideea principa-
lă a parcurilor etnografice este conservarea în peisaj a obiectelor valo-
roase, recrearea mediului istoric al monumentelor arhitecturale.

Parcurile cu caracter expozițional joacă un rol important în for-
marea structurii spațiale a orașelor moderne, în crearea asortimen-
tului de plante destinate spațiilor verzi urbane și rurale, precum nu 
poate fi subestimat și rolul lor estetic, educativ și de popularizare a ști-
inței. Prin urmare, este extrem de important ca arhitectura peisajeră, 
bazându-se pe cele mai reprezentative exemple istorice, să continue 
să dezvolte tehnicile de creare a parcurilor cu destinație expozițională.
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ETAPE ALE FORMĂRII IERBARULUI MUZEULUI NAȚIONAL DE 
ETNOGRAFIE ȘI ISTORIE NATURALĂ

Tamara COJUHARI, dr., conf. cerc.,
cercetător științific superior, Secția Științele Naturii, 

Petru VICOL, drd., director general, MNEIN

Lucrarea dată prezintă o reactualizare a procesului de formare a 
ierbarului Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Ier-
barele sunt formate în scopuri științifice, cu destinație educativă, 
menite să formeze cunoștințe despre plante, relațiile și importanța 
florei pentru ecosistemele biologice și societatea umană.

Colecția Botanică de plante ierbarizate a Muzeului Național de 
Etnografie și Istorie Naturală, reunind plante colectate începând cu 
primele etape ale formării muzeului, prezintă o valoare naționa-
lă, menită să fie transmisă viitoarelor generații, pentru a contribui 
oportun la evaluarea resurselor naturale ale habitatelor țării. Ier-
barul muzeului cuprinde specii din diverse ecosisteme naturale și 
artificiale ale ținutului natal și din alte țări, specii de arbori, arbuști, 
ierburi cu divers grad de vulnerabilitate, depozitate în cutii și mape, 
fiind documentate în 3 registre.

În scopul evaluării stării actuale a pieselor din ierbar, sub aspec-
tul istoric al creării și completării acestuia cu noi piese, s-a recurs 
la analiza a mai mult de 3800 piese din ierbarul Colecției Botanice 
a muzeului. Ierbarul muzeului este constituit din Fondul de bază 
și Fondul auxiliar. Majoritatea covârșitoare a pieselor sunt ordo-
nate conform numărului de înregistrare. Plantele ierbarizate din 
Colecția Botanică a muzeului sunt colectate din primele etape ale 
formării muzeului, începând cu anul 1891 și începutul sec. XX, de 
către specialiști din țara noastră, precum și din Rusia, Ucraina etc. 
Majoritatea pieselor din ierbare au păstrat documentarea inițială, 
cu indicarea specialistului ce a colectat planta, autorului ce a deter-
minat planta, cu definirea locului și perioadei de colectare.
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În lucrarea dată, am recurs la selectarea pieselor din diverse 
mape și cutii, pentru a le ordona în consecutivitatea istorică de for-
mare a ierbarelor. Au fost selectate și reactualizate mai mult de 160 
de piese ce indicau perioada anilor 1891-1940. La evaluarea speciilor 
de plante din ierbare, am recurs la analiza istoriei fiecărei piese de 
plante, pornind de la informația ce denotă numele specialistului 
care a contribuit la formarea ierbarului, celor ce au colaborat cu 
muzeul în diverse etape istorice, specialiștilor ce au colectat și au 
determinat speciile de plante. 

Recolta anilor din altă epocă a suferit esențial în aspectul de 
conservare și păstrare a numărului de exemplare, stării, precum și 
documentarea pieselor. În unele cazuri, lipsea informația necesară 
privind perioada de colectare, habitatul, denumirea speciei, strict 
anexată la fiecare piesă de ierbar, numele specialistului ce a colec-
tat-o sau a determinat-o. S-a indicat starea actuală a fiecărei piese. 
Analiza botanică și istoricul pieselor de plante din ierbar s-a realizat 
prin inventarierea ierbarelor și prin consultarea literaturii de speci-
alitate, a determinatoarelor, materialelor de arhivă.
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TOLTRELE PRUTULUI

V. POCATILOV, I. NICOARĂ, dr., conf. univ., V. BOTNARU, A. DIDUH,
I. FRANCOVSCHI, dr., Institutul de Geologie și Seismologie,

V. CIOBOTARU, dr., conf. univ., Secția Științele Naturii, MNEIN

Studiul recifelor din marginea de sud-vest a Platformei Est-Eu-
ropene are o istorie lungă, fiind început încă din secolul XIX (N.P. 
Barbot de Marni, L. Teysseyre, I.F. Sintsov, N.I. Andrusov ș.a.), a fost 
preluat în secolul trecut de V.D. Laskarev, Z.V. Suhova, V.S. Sayanov, 
V.H. Roșca ș.a. 

Toltrele Moldave (sau Bariera recifală Prepruteană) de vârstă 
neogenă timpurie se extinde de la Podcamnea (loc. Brodî, Ucraina), 
paralel cu Carpații, până la Kameneț-Podolski, iar mai apoi, prin 
Hotin, până în Moldova – de la Briceni de-a lungul liniilor localită-
ților Grinăuți – Raia – Bolotina – Șapte-Bani – Moara-Domnească, 
până la Ștefănești (România). Mai la sud, recifele se scufundă sub 
sedimente.

În zonă există numeroase cariere care exploatează calcarele 
recifale într-un mod extensiv, producând impresia unei ignoranțe 
fără precedent față de această bogăție a naturii.

Distrugerea antropică a recifelor este foarte activă. În prezent, 
se impune necesitatea unei revizuiri fundamentale a conceptului 
utilitar, unilateral și vicios al exploatării calcarelor recifale ca mate-
rial de construcție. Recifele Moldovei (Cheile Lopatnicului, Trinca, 
Fetești, Gordinești, Duruitoarea Veche ș.a.) sunt formațiuni natu-
rale unice prin frumusețea lor, creând peisaje uimitoare, deosebite, 
care trebuie păstrate ca rarități ale naturii: monumente geologice și  
geomorfologice. Acestea ar trebui să fie obiecte de turism geologi-
co-didactic, cultural, recreere, îmbogățire spirituală a oamenilor în 
urma contactului cu natura.
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Nevoia de a interzice distrugerea barbară a recifelor, de a crea 
în baza zonelor recifale arii protejate, parcuri naturale, de a trata 
recifele doar ca monumente excepționale ale naturii, de a păstra cel 
puțin ceea ce a rămas intact pentru generațiile prezente și viitoare, a 
fost subiectul numeroaselor discuții, dar carul, după cum se spune, 
este încă acolo.

Dacă organele guvernamentale nu vor lua măsuri imediate 
pentru salvarea recifelor, Moldova în curând va pierde singurul 
său complex geologic de unicat, cu toate consecințele care urmea-
ză.
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FAUNA DE GASTEROPODE TERESTRE ȘI UNELE 
CARACTERISTICI ALE ECOSISTEMULUI DIN VALEA NISTRULUI 

DE MIJLOC ÎN PERIOADA PALEOLITICULUI SUPERIOR 
(STUDIU DE CAZ - AȘEZAREA MOLODOVA V)

Afanasie PREPELIȚA, asistent universitar, 
Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău,

Tudor TRIFAN, inginer superior, 
Institutul de Geologie și Seismologie

În baza studiului ecozoogeografic al faunei de gasteropode te-
restre sunt reconstituite trăsăturile peisajului natural din timpul 
prezenței în valea Nistrului mijlociu a comunităților de oameni pa-
leolitici de la așezarea Molodova V. Datările radiometrice  (C14) ale 
nivelelor de locuire confirmă vîrsta lor care corespunde cu a doua 
jumătate a Glaciarului Würm (=Valdai). Componența mixtă a fau-
nei indică condiții de climă mai rece în comparație cu cea actuală, 
iar faptul că preponderentul din elementele constituente ale fau-
nei populează în prezent biotopuri deschise denotă răspândirea în 
zonă a unor ecosisteme specifice, de tipul stepelor „reci”, iar în unele 
faze – de tundro-stepă. 
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SITUL ARHEOLOGIC DIN EPOCA FIERULUI SAHARNA 
„RUDE” DIN RAIONUL REZINA, REPUBLICA MOLDOVA: 

INVESTIGAȚII GEOPEDOLOGICE

Vitalie SOCHIRCĂ, dr., Tatiana NAGACEVSCHI, dr., 
Facultatea de Biologie și Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova

Cercetările geopedologice, complementar celor arheologice, la 
situl din epoca fierului Saharna „Rude”, au fost realizate în primă-
vara-vara anului 2019. Ca urmare, s-a stabilit că pe platoul situat la 
Sud – Sud-Est de  defileul „Valea Crac” a existat o așezare deschisă, 
din prima epocă a fierului (cultura Cozia-Saharna), cu o suprafață 
de cca 10 ha, flancată de o „citadelă” mică (S = 0,40 ha) în extremita-
tea nordică, apărată de două șanțuri concentrice, dublate, probabil, 
cu palisade din bârne de lemn.

Solul investigat din arealul sitului este cernoziom carbonatic 
luto-argilos, valorificat în prezent ca teren arabil. Rezultatele cerce-
tărilor de laborator demonstrează că profilul de sol arabil din pro-
ximitatea sitului arheologic are trăsături tipice pentru un profil de 
sol genetic nemodificat, cu parametri fizici și chimici caracteristici. 
Profilul din secţiunea arheologică are urme evidente de modificări 
antropice, de la adâncimea de 60 cm în straturile subiacente, atât 
morfologice, cât și analitice, după parametrii fizici și chimici: den-
sitatea fazei solide (2,64 g/cm3); fracţiunea de praf (cu diametru 
de 0,05-0,001 mm) majorată în comparaţie cu profilul genetic; un 
conţinut înalt de humus (5,81-1,33 %, în stratul de 60-160 cm); co-
respunzător, în orizonturile subiacente, este majorat și conţinutul 
de Corg., de azot (N), de fosfor (P și P2O5). Aceste abateri reflectă pre-
zenţa materiei organice la adâncimi mari (180-200 cm), precum și a 
cenușii rămase de la activitatea omului, ceea ce se observă vizual și 
pe profilul sitului arheologic, fiind similare altor investigații geope-
dologice la siturile din microzona Saharna. 



41

GEOMETRIDELE (LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) 
DIN COLECȚIA ENTOMOLOGICĂ „R. STEPANOV”

Cristina ȚUGULEA, drd., cercetător științific,
Valeriu DERJANSCHI, dr. hab., cercetător științfic coodonator,

Secția Științele Naturii, MNEIN

Lucrarea prezintă analiza fluturilor din familia Geometridae 
(Lepidoptera), conservați în colecția entomologică „R. Stepanov” 
care se află în posesia Muzeului Național de Etnografie și Istorie 
Naturală din Chișinău. Această colecție este una dintre primele de 
acest fel în Moldova, specimenii stocați în fondul acesteia fiind co-
lectați pe parcursul anilor 1905-1938. De facto, acestă publicație este 
primul pas în studiul colecției entomologice „R. Stepanov”. Cele 168 
de exemplare aparțin unui număr de 58 de specii incluse în 42 de 
genuri și patru subfamilii: Ennominae (20 de specii), Geometrinae 
(2), Larentiinae (19) și Sterrina (17 specii). Din punct de vedere nu-
meric, cel mai bine este reprezentată subfamilia Larentiinae, care 
însumează 75 de exemplare din 158, reprezentând 47,47%, fiind 
urmată de subfamilia Ennominae, cu 43 de exemplare (27,22%), și 
Sterrhinae, cu 37 de exemplare (23,42%). Subfamilia Geometrinae 
înregistrează doar 3 exemplare, ceea ce constituie 1,90%. Genul 
Acasis Duponchel, 1845 și speciile Acasis appensata (Eversmann, 
1842) și Scopula decorata (Denis și Schiffermüller, 1775) reprezintă 
taxoni noi pentru fauna Republicii Moldova.



42

CUPRINS

ETNOGRAFIE
BRIHUNEȚ Manole – Icoana populară din Podolia și 
răspândirea ei în Basarabia secolului al XIX-lea  ................................ 3
BUZILĂ Varvara – Obiceiuri care leagă: 
legământul și jurământul  .................................................................... 5
CIOCANU Maria – Învelitorile de cap – parte componentă a 
costumului popular bulgăresc femeiesc din 
Basarabia/Republica Moldova. Colecții muzeale ............................... 6
DUDNICENCO Nicolae – Cunoștințe ale poporului român 
referitoare la nuc  .................................................................................. 8
GUMENÂI Ion – Portretul istorico-antropologic al armenilor din 
Basarabia în anii 1918-1919  ................................................................... 9
MACOVEI Tamara – Testament pentru un premiu către 
opera unui mare scriitor basarabean  .................................................. 10
MADAN Elena – Lavițele și derivatele acestora. 
Evoluție constructivă, funcțională și artistică  .................................... 11
ONICA Dorina – Brhlovce – habitatul cioplit în piatră: 
moștenire, identitate și experiență colectivă. 
Analogii meșteșugărești dintre tradiția prelucrării pietrei 
în Slovacia și Republica Moldova  ........................................................ 12
PROHIN Andrei – Plugul și aratul în legendele 
cosmogonice românești  ....................................................................... 14
REȘETNIC Elena – Concepții ale muncii la mijlocul secolului XX: 
între gândire populară și programe politice  ....................................... 15
ȘIȘCANU Elena – Etnologia urbană: provocări și perspective  .......... 16
TONU Fiodor – Politica regimului țarist față de protestanții 
din Basarabia în a doua jumătate a sec. XIX  ....................................... 18
VICOL Petru – Revista Buletinul Eparhiei Chișinăului – 
o sursă de cercetare a moralității clerului din Basarabia  ................... 19



43

MUZEOLOGIE 
BARBU Gabriel – Casă-muzeu-tipografie; 
presa, muzeul și societatea  .................................................................... 21
BODEAN Sergiu – Cercetarea siturilor eneolitice 
de la Cărbuna (2018-2020)  ..................................................................... 22
CHIRILĂ Silvia – Tipologia pieselor de artă plastică din 
patrimoniul muzeal  ............................................................................... 23
COJOCARI Elena – Acces egal, bazat pe drepturile omului, 
al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz 
la patrimoniul muzeal  ........................................................................... 25
GUMENE Elena – Structura publicului vizitator al MNEIN 
în ultimele două decenii (2000-2019)  ................................................... 27
IFTODI Ludmila – Legendele Mănăstirii Țâpova  ................................ 28
LOZOVANU Dorin – Interferențele muzeologiei cu 
științele geografice  ................................................................................. 30

ȘTIINȚELE NATURII
BADIUC Irina, CURCUBĂT Stela, PANĂ Sergiu – Colecția de 
mulaje de ciuperci din patrimoniul Muzeului Național de 
Etnografie și Istorie Naturală  ................................................................ 32
CIUBUC Natalia – Contribuții la studierea apariției și formării 
caracteristicilor tipologice ale grădinilor și 
parcurilor expoziționale  ........................................................................ 34
COJUHARI Tamara, VICOL Petru – Etape ale formării ierbarului 
Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală  ........................... 35
POCATILOV V., NICOARĂ I., BOTNARU V., 
DIDUH A., FRANCOVSCHI I., CIOBOTARU V. – 
Toltrele Prutului  ..................................................................................... 37
PREPELIȚA Afanasie, TRIFAN Tudor – Fauna de gasteropode 
terestre și unele caracteristici ale ecosistemului din valea 



44

Nistrului de mijloc în perioada Paleoliticului Superior 
(studiu de caz - așezarea Molodova V)  ................................................. 39
SOCHIRCĂ Vitalie, NAGACEVSCHI Tatiana – 
Situl arheologic din Epoca Fierului Saharna „Rude” 
din raionul Rezina, Republica Moldova: 
investigații geopedologice  ..................................................................... 40
ȚUGULEA Cristina, DERJANSCHI Valeriu – 
Geometridele (Lepidoptera, Geometridae) din 
colecția entomologică „R. Stepanov”  .................................................... 41


