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P R O G R A M

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 
(SALA SENATULUI, BLOCUL CENTRAL)

https://meet.google.com/buo-igwm-cqm

VINERI, 4 IUNIE 2021

900-930 Şedinţa de deschidere a sesiunii ştiinţifice

1030-1300 Desfăşurarea lucrărilor pe secţii

1300-1400 Pauză

1400-1700 Desfăşurarea lucrărilor pe secţii
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SECŢ IA  A R H E O L O G I E  
Ş I  I S T O R I E  A N T I C Ă

(AUD. 535, BLOCUL CENTRAL)

https://meet.google.com/buo-igwm-cqm

1000-1300 Comunicări

Moderator: Andrei COROBCEAN

Sergiu BODEAN 
Muzeul Naţional de Etnografie și 
Istorie Naturală

Locuinţa nr. 3 din aşezarea culturii 
Cucuteni-Tripolie Brânzeni VIII

Eugen MISTREANU 
Muzeul Naţional de Istorie a 
Moldovei

Între cercetarea istorică de arhivă 
şi arheologie (despre o posibilă 
aşezare gumelniţeană la Tomai, UTAG, 
Republica Moldova)

Ghenadie SÎRBU 
Academy of Sciences of Moldova / 
Moldova State University 

Dariusz KRÓL 
Institute of Archaeology, Rzeszow

Livia SÎRBU
National Museum of History of 
Moldova

Dwellings and their nearest 
surroundings in the 4th millennium BC 
in the Eastern Carpathian area: a case 
study from the Gordineşti II-Stânca 
goală settlement

Vitalie SOCHIRCĂ 
Tatiana NAGACEVSCHI 
Universitatea de Stat din 
Moldova

Aspecte privind cercetările 
geopedologice la situl arheologic din 
epoca fierului Saharna „Rude” din 
raionul Rezina
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Victor DULGHER
Vladimir CHITIC
Sergiu SERBINOV
Universitatea de Stat din 
Moldova

Rezultate preliminare ale cercetărilor 
perieghetice la situl arheologic 
Cineșeuţi I, raionul Rezina

Aurel ZANOCI
Sergiu SERBINOV
Vladimir CHITIC
Universitatea de Stat din 
Moldova

În căutarea vestigiilor unei fortificaţii 
preistorice – Echimăuţi II

Octavian MUNTEANU
Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”

Vasile IARMULSCHI 
Universitatea Liberă Berlin / 
Muzeul Naţional de Istorie a 
Moldovei

Noi descoperiri de toporașe cu 
aripioare pe teritoriul Moldovei

Aurel ZANOCI
Daniel CUCULESCU
Universitatea de Stat din 
Moldova

Rezultate preliminare ale cercetărilor 
de teren la fortificaţia Ţareuca „La 
Cetate”, raionul Rezina

Mihail BĂŢ
Sergiu SERBINOV
Vladimir CHITIC
Universitatea de Stat din 
Moldova

Prospecţiuni arheologice în bazinul 
inferior al Cogâlnicului (raionul Rezina)

1400-1700 Comunicări 

Moderator: Aurel ZANOCI

Andrei COROBCEAN
Universitatea de Stat din 
Moldova

Siturile din secolele IV-III a. Chr. din 
bazinul râului Cogâlnic
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Vasile IARMULSCHI 
Universitatea Liberă Berlin / 
Muzeul Naţional de Istorie a 
Moldovei

Cu privire la „căţeii de vatră” descoperiţi 
în mediul culturii Zarubintsy

Nicolae BATOG
Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă”

Amenajările ritualice din 
necropola sarmatică de la Petrești 
(secolele II-III d. Hr.)

Sergiu MATVEEV 
Universitatea de Stat din 
Moldova

Vlad VORNIC
Agenţia Naţională Arheologică

Rezultatele preliminarii ale cercetărilor 
perieghetice în bazinul r. Cogâlnic din 
anul 2020. Situl de la Ecaterinovca-
Ialpugeni-Valea Jeparului

Ion TENTIUC
Muzeul Naţional de Istorie a 
Moldovei

Podoabe scandinave și monede arabe în 
spaţiul carpato-nistrean (secolele IX-XI). 
Unele consideraţii

Gheorghe POSTICĂ
Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă”

Așezarea medievală Păhărniceni 
„Petruca” în lumina cercetărilor 
arheologice

Ludmila 
BACUMENCO-
PÎRNĂU
Institutul de Arheologie, 
Academia Română – Filiala 
Iași

Câteva consideraţii referitoare la 
descoperirile de unelte pentru recoltarea 
mierii în așezările medievale din Moldova

Sergiu MUSTEAŢĂ
Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă”

Cetatea Bender – istorie și arheologie
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SECŢ IA  I S T O R I E 
M E D I E VA L Ă  Ş I 

M O D E R N Ă

(AUD. 533, BLOCUL CENTRAL)

https://meet.google.com/vvf-tbyc-zmm

1000-1300 Comunicări

Moderator: Ion EREMIA

Sorin ȘIPOȘ
Universitatea din Oradea

Prolegomenă la o istorie a vitejiei: nobili 
din comitatul Bihor, slujindu-l pe rege 
(începutul secolului al XIII - mijlocul 
secolului al XIV-lea)

Alexandru BEJENARU 
Universitatea de Stat din 
Moldova 

Problema hotarului moldo-muntean din 
secolele XIV-XV în istoriografia română

Laura ARDELEAN 
Universitatea din Oradea

Rolul lui Stephanus Brodericus în 
negocierea Păcii de la Oradea din 1538

Ion CHEPTENE
Universitatea de Stat din 
Moldova

Personalitatea domnului Ţării Moldovei 
Petru Rareș în istoriografia poloneză 
contemporană

Mihai GEORGIŢĂ
Arhivele Naţionale-Serviciul 
Judeţean Bihor, Oradea

Epidemia de ciumă din Transilvania, 
1633-1636. Noi date și consideraţii
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Mihai DRECIN
Universitatea din Oradea

Locul lui Ioan Inochentie Micu-Klein 
în istoria naţionalismului românesc în 
concepţia lui Nicolae Iorga

Alina FELEA
Institutul de Istorie, MECC

Din istoria instituţiei căsătoriei în Ţara 
Moldovei în sec. al XVII-lea - începutul 
sec. al XIX-lea: procedura de cercetare a 
mirilor

Ionuţ CIORBA
Muzeul orașului Oradea

Un document în limba română din a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea privind 
combaterea emigraţiei din Transilvania

1400-1700 Comunicări

Moderator: Sorin ȘIPOȘ

Ion EREMIA
Universitatea de Stat din 
Moldova

Politica lingvistică a ţarismului în școlile 
sătenilor-proprietari (foștii coloniști 
străini) din Basarabia

Andrei EMILCIUC
Institutul de Istorie, MECC

Aspecte comparative privind instituirea 
magaziilor de rezervă a cerealelor în 
Principatele Române şi Basarabia (1832-
1840)

Cristina GHERASIM
Universitatea de Stat din 
Moldova / Institutul de Istorie, 
MECC

Listele nobililor cu drept de vot – sursă 
importantă în studierea istoriei nobilimii 
din Basarabia (Studiu de caz: alegerile 
nobiliare din 1841)

Ion GUMENÂI
Institutul de Istorie, MECC

Biserica Ortodoxă din Basarabia ca 
instrument de propagare a tradiţiei 
ortodoxe ruse și a cultului ţarului
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Viorel BOLDUMA
Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă”

Legislaţia migraţionistă ţaristă din anii 
’70-’90 ai secolului XIX privind emigrarea 
populaţiei în Crimeea, Caucaz și Nordul 
Mării Negre

Valentin TOMULEŢ
Universitatea de Stat din 
Moldova

Opinii controversate privind definirea 
capitalismului ca sistem şi specificul 
dezvoltării lui în Rusia

Petru VICOL
Muzeul Naţional de Etnografie 
şi Istorie Naturală

Neamul Celan – o dinastie duhovnicească 
din sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea



10

SECŢ IA  I S T O R I E  
C O N T E M P O R A N Ă

(AUD. 532, BLOCUL CENTRAL)

https://meet.google.com/sjh-mcna-oje

1000-1300 Comunicări

Moderator: Liliana ROTARU

Gabriel MOISA
Universitatea din Oradea

Cristian CULICIU
Muzeul Ţării Crișurilor, 
Oradea

Consideraţii asupra istoriografiei 
românești referitoare la frontul de Est în 
al Doilea Război Mondial

Alexandru 
MALACENCO
Universitatea de Stat din 
Moldova

Tifos și (re)sovietizarea Basarabiei în 
condiţii de război (1944)

Liliana ROTARU
Universitatea de Stat din 
Moldova

Ex nihilo nihil fit sau cum au creat 
sovieticii școlile superioare în RSSM 
după anexarea Basarabiei din 1940

Maria BUŢCU
Universitatea de Stat din 
Moldova

Mina Dobzeu în obiectivul Securităţii din 
Republica Populară Română

Anatol PETRENCU
Universitatea de Stat din 
Moldova

O familie deportată, dată uitării: cazul 
familiei Popescu, s. Coșcalia, raionul 
Căușeni
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Demir DRAGNEV
Institutul de Istorie, MECC

Ion Valer 
XENOFONTOV
Universitatea de Stat din 
Moldova

Naum A. Narţov – primul profesor 
universitar și doctor (habilitat) în 
domeniul istoriei din Moldova sovietică

Ion Valer 
XENOFONTOV
Universitatea de Stat din 
Moldova

„Problema naţională” la Institutul de Stat 
de Medicină din Chișinău

Ion ZAINEA
Universitatea din Oradea

Două decenii de cercetări privind cenzura 
în România comunistă

1400-1530 Comunicări

Moderator: Gabriel MOISA

Adrian ROȘCA
Universitatea de Stat din 
Moldova

Evoluţia Republicii Moldova din 
perspectiva Uniunii Europene (1995-
1998)

Angela LISNIC
Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă”

Cu privire la identitate în raport cu 
educaţia istorică

Marcel REVENCO
Universitatea de Stat din 
Moldova

Studiu geografic privind relaţiile 
economice dintre Republica Moldova și 
Rusia în perioada 1991-2016

Anatolie POVESTCA
Muzeul Naţional de Istorie a 
Moldovei

Republica Moldova – 30 de ani de  
(In)dependenţă. O retrospectivă istorică



12

R E Z U M AT E L E  C O M U N I C Ă R I L O R

A R H E O L O G I E  
Ş I  I S T O R I E  A N T I C Ă

Locuinţa nr. 3 din așezarea culturii Cucuteni-Tripolie 
Brânzeni VIII

Sergiu BODEAN

Așezarea Brânzeni VIII-Sâiece este situată pe un platou de la confluenţa r. 
Draghiște cu r. Racovăţ. Conform analizei aerofotogramelor, situl avea o 
structură internă complexă și o suprafaţă de aproximativ 30 ha. În cadrul 
cercetărilor realizate în anul 1980 de către colectivul condus de V. Mar-
chevici, aici au fost studiate resturile a patru locuinţe de suprafaţă și câteva 
gropi. Prin gradul de conservare și amenajările interioare descoperite se 
remarcă, în special, locuinţa 3. Complexul era orientat pe axul V-E și avea 
dimensiunile de 12×5 m. Conform observaţiilor efectuate în teren, locu-
inţa era cu etaj. Pe podeaua parterului, care nu fusese unsă suplimentar cu 
un strat de lut, au fost semnalate resturile unui cuptor sau ale unei vetre și 
un vas-coșuleţ. În partea de est a podelei a fost săpată o groapă, ovală în 
plan, în care s-au găsit: o statuetă antropomorfă cu extremităţile rupte, frag-
mentele unui vas bitronconic și o valvă de scoică Unio cu ocru. Podeaua de 
lut cu pleavă a etajului fusese amenajată pe un pat de lemn despicat, ampla-
sat perpendicular faţă de axul lung al locuinţei. În partea de vest a etajului se 
afla o amenajare pătrată în plan, cu colţurile rotunjite (h=10 cm). Ea fusese 
confecţionată din lut compact, fără degresanţi vizibili. În partea de est, a 
fost semnalată o altă amenajare circulară în plan, cu grosimea de 16 cm, 
ușor tronconică. Partea ei superioară avea diametrul de 1 m, iar baza era de 
1,1 m. Pe respectiva ridicată direct pe patul de lemn, ulterior, a fost edificată 
o altă amenajare, cruciformă în plan. În procesul cercetării acestor vestigii, 
s-a constatat că amenajarea fusese refăcută de două ori. De la ultima se păs-
traseră parţial doar braţele mozaicate, cu grosimea de 4-5 cm. Suprafaţa ei 
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era acoperită cu un strat subţire de 2 mm din lut fin. Dimensiunile iniţiale 
ale amenajării cruciforme erau de aproximativ 1,2×1,2 m. La parter, sub 
complexul menţionat, se găsea o groapă săpată în podeaua de sol a locuinţei. 
Astfel de descoperiri, apreciate ca vetre sau altare cruciforme, sunt carac-
teristice siturilor din prima parte a fazei Cucuteni B din întreg arealul 
culturii Cucuteni-Tripolie (Poduri-Dealul Ghindaru, Cucuteni-Cetăţuia, 
Ștefănești-Stânca Doamnei, Volodimirivka, Nebelivka ș.a.). Chiar dacă 
amplasarea acestei categorii de amenajări în cadrul locuinţelor are o anu-
mită variabilitate, constatăm că, în mai multe cazuri, ele se găsesc la un 
capăt, în apropierea peretelui. Această situaţie este ilustrată și de unele 
modele de locuinţă, descoperite până acum (Popudnja, Cherkasiv Sad II 
ș.a.). Prin analogie cu acestea, putem admite că, și în cazurile enumerate mai 
sus, pereţii locuinţelor cercetate puteau fi prevăzuţi cu o fereastră circulară. 
Din cadrul L3 au fost recuperate șaisprezece piese de silex și gresie, câte o 
piesă de os și corn și o figurină zoomorfă. În imediata apropiere se găseau 
cca 100 de piese de silex și cca 2000 de fragmente ceramice.
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Între cercetarea istorică de arhivă și arheologie (despre o 
posibilă așezare gumelniţeană la Tomai, UTAG, Republica 
Moldova)

Eugen MISTREANU

La momentul de faţă, în spaţiul pruto-nistrean sunt documentate cu exacti-
tate 34 de așezări, atribuite comunităţilor gumelniţene de aspect Bolgrad/
Stoicani-Aldeni, datate cu a doua jumătate a mil. V a. Chr. Dintre acestea, 
13 se află pe teritoriul Republicii Moldova, iar 21 – pe teritoriul Ucrainei. 
În literatura de specialitate deseori sunt amintite și alte puncte geografice 
în care s-a semnalat prezenţa locuirii gumelniţene, dar acestea nu sunt sus-
ţinute de existenţa materialului arheologic sau de concretizarea localizării. 
O altă observaţie asupra distribuţiei așezărilor în cauză este că, în procesul 
de colonizare a noilor teritorii de către populaţiile de agricultori veniţi de 
la sud de Dunăre, nu sunt urme documentate pe partea stângă a r. Ialpug. 
Încercarea noastră de a identifica unele așezări eneolitice la est de r. Ialpug 
în sursele bibliografice s-au soldat cu eșec. Cu toate acestea, în timpul exa-
minării Repertoriului arheologic al raionului Ciadâr-Lunga, varianta 1993, 
am întâlnit informaţia privind existenţa unei așezări a culturii Gumelniţa: 
Tomai, Așezarea 2. Este situată la 0,2 km sud de ferma de lapte-marfă a 
s. Tomai, pe un promontoriu, pe malul stâng al r. Lunguţa. Descoperită de 
O. Leviţchi, 1993. Suprafaţa 150-60 m. Suprafaţa se ară sub culturi agricole 
multianuale. Această descriere ambiguă, precum și discuţiile cu pretinsul 
autor al descoperii, nu au contribuit la stabilirea, în prima etapă, a acestui 
sit. Însă relativ recent, în procesul de transmitere a patrimoniului fostului 
Muzeu de Arheologie al AȘM în fondurile Muzeului Naţional de Istorie 
a Moldovei, a fost descoperită o colecţie de plicuri, scrisori, din perioada 
sovietică, în limba rusă, cu griful ,,Secret”, care conţin mai multe adresări 
către întreprinderile de tip colhoz, sovhoz, ș.a., în special, responsabililor 
financiari din organizaţiile respective. Ele au aparţinut secţiei de cercetare a 
monumentelor arheologice din cadrul Sectorului de etnografie și artă al Aca-
demiei de Știinţe a Moldovei. Aceste ,,dosare” includ, de regulă, hărţi, pla-
nuri la o scară foarte mică, pe care sunt notate descoperirile arheologice din 
raza localităţii sau a moșiei întreprinderii respective. Un alt act, deseori pre-
zent, este un deviz de cheltuieli foarte exact, alcătuit pentru viitoarele săpă-



15

turi arheologice. Nouă ne-a atras atenţia Plicul cu numărul 2121 – desigur, 
sub griful ,,Secret” –, adresat funcţionarului responsabil de plantarea cul-
turilor multianuale în colhozul ,,Pravda”, s. Tomai. Acesta conţine harta 
colhozului, pe care sunt fixate manual trei locaţii cu așezări arheologice: 
două – din epoca bronzului târziu și una aparţinând culturii Gumelniţa. Pe 
hartă, în partea dreaptă, jos, este notat că teritoriul a fost verificat pe data 
de 2 / V/ 85, de către V.S. Bejlekči, fiind descoperite așezările menţionate 
mai sus. În dreapta, sus, pe hartă sunt indicate dimensiunile siturilor. Un al 
doilea act este devizul de cheltuieli, prevăzute pentru investigarea arheo-
logică a acestor trei situri, cu un total de 53121 de ruble, iar dintr-o anexă 
a devizului aflăm că 18405 ruble erau prevăzute pentru cercetarea a 500 
m² în așezarea culturii Gumelniţa. Pornind de la toate acestea, credem că 
așezarea există, chiar dacă încercarea noastră, la începutul lunii mai 2021, 
de a o repera în teren s-a soldat cu eșec, deoarece suprafaţa este plantată 
cu cereale, care au crescut deja foarte mult. Existenţa unei planificări de 
intervenţie arheologică, chiar dacă nedatată, dar cu ștampilă, este încă un 
argument privind veridicitatea informaţiei. Folosind metodele moderne de 
localizare, constatăm că așezarea este amplasată pe malul stâng al r. Lunga, 
pe un mic promontoriu al unui afluent de stânga al r. Lunga, la 1 km est de 
marginea de est a s. Tomai, la 50-100 m nord de drumul R37, Comrat – 
Ciadâr-Lunga.
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Dwellings and their nearest surroundings in the 
4th millennium BC in the Eastern Carpathian area: 
a case study from the Gordinești II-Stânca goală settlement

Ghenadie SÎRBU, Dariusz KRÓL, Livia SÎRBU 

In most cases, the complete understanding of prehistoric buildings’ forms 
and/or functions is rather difficult due to their incomplete state of preserva-
tion. Considering the settlement patterns of the Cucuteni-Tripolye culture, 
we can undoubtedly observe that the technique of building the dwellings 
developed during the evolution of this culture. These changes seem to be 
related to functional issues. In this order of ideas, it can be accepted that the 
syntagma form follows function.
Investigation into the construction of dwellings, their spatial arrangements, 
and the nearest surroundings is highly relevant in studying the functioning 
of the archaeological phenomenon.
Analysis of these units seems crucial from the perspective of the general 
significance of the Gordinești II-Stânca goală settlements for the percep-
tion of the historical and cultural circumstances in the Eastern Carpathian 
area at the end of the Eneolithic. At the outset of our research, we formu-
lated some basic questions: a) What types of dwellings were used by the 
occupants of this settlement?; b) How were their interiors and the adjacent 
economic zones arranged?; c) What were the functions of the various parts 
of the household cluster units?
It seemed easy to answer these questions initially, but the field campaigns 
showed that we are dealing with a more complicated puzzle.
During the recent years of excavation undertaken at the Gordinești II-
Stânca goală site, we revealed the remains of at least two dwellings and 
their economic surroundings that may be referred to on the whole as hou-
sehold clusters. Our main goal is to present not only the key attributes 
of the dwelling but also the results of the spatial analysis of features and 
artifacts found inside and outside of it. Based on this type of spatial data 
and computer reconstruction, we can carefully assume that the excavated 
dwellings were rectangular and consisted of two functionally varied rooms. 
Its long central axis was oriented southwest-northeast. The first rooms, with 
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dimensions of about 5.60×5.80 m, were intended for living. The second 
rooms were used in a quite different way. This part of the dwelling, which 
was 5.60×4.60 m, should be interpreted as household space, where most 
everyday activities were done. The functioning of this room may be confir-
med by the discovered postholes and distinctive agglomeration of stones. 
The perimeter of this room was determined using the spatial distribution 
of in situ accumulation of pottery and numerous pieces related to the loom 
(circular and conical loom weights, spindles). It is worth stressing that most 
of the flint artifacts (including axes and chisels) were discovered in the con-
text of this space.
Although the results described here represent the initial stage of our 
research, they may significantly impact expanding the general knowledge 
of the Late Eneolithic settlements strategies not only in the Prut-Dniester 
interfluve but in the entire region of the Eastern Carpathia.
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Aspecte privind cercetările geopedologice la situl arheologic 
din epoca fierului Saharna „Rude” din raionul Rezina*

Vitalie SOCHIRCĂ, Tatiana NAGACEVSCHI 

Impactul antropic asupra solurilor variază, în funcţie de specificul, intensi-
tatea și durata activităţilor umane și a proceselor tehnogene, și influenţează 
în mod diferit procesele pedogenetice, construcţia morfologică, compo-
nenţa și proprietăţile solurilor.
Cercetările geopedologice, complementare celor arheologice, au fost rea-
lizate la situl din epoca fierului Saharna „Rude” în vara anului 2019. Situl 
este situat în microzona Saharna, pe un platou la Sud – Sud-Est de defileul 
„Valea Crac”, unde a existat o așezare deschisă, din prima epocă a fierului 
(cultura Cozia-Saharna), cu o suprafaţă de cca 10 ha, flancată de o „cita-
delă” mică (S ≈ 0,40 ha) în extremitatea nordică. Poziţionarea geografică 
a „citadelei” valorifică plenar avantajele reliefului local: latura nordică se 
suprapune chiar muchiei versantului abrupt al „Văii Crac”, dinspre est și 
vest construcţia este flancată de două ravene la o distanţă de circa 100-160 
m și doar dinspre sud este deschisă către suprafaţa plană a platoului. 
La investigaţiile pedologice de laborator au fost utilizate metodele clasice 
de determinare a parametrilor fizici și cei chimici ai solului: componenţa 
granulometrică  – metoda pipetei, după N.A. Kacinskii; densitatea fazei 
solide  – metoda Petinov; humusul  – metoda I.V. Tiurin, cu modificarea 
lui V.N. Simakov; Ntotal – metoda Chieldal; P2O5 – metoda B.P. Macighin.
Au fost colectate probe din 5 profiluri: 1, 2 și 3 – din pereţii laterali ai sec-
ţiunii trasate pe latura de nord a „citadelei”, iar 4 și 5  – din terenul ara-
bil situat la circa 50 m și, respectiv, 100 m spre Est de secţiune, în scop de 
comparaţie. Tipul solului cercetat din toate cele 5 profiluri este cernoziom 
carbonatic luto-argilos, valorificat, în prezent, ca teren arabil. 
Profilul de sol cel mai relevant din secţiune, cu modificări antropice vizi-
bile, este cel din latura estică, care este și cel mai adânc – până la 220 cm. 

* Comunicarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheo-
logic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară și valorificare știinţifică”.
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Componenţa granulometrică reflectă o segmentare a profilului: 0-60 cm, 
60-180 cm și 180-220 cm. Partea superioară (0-60 cm) corespunde trăsătu-
rilor naturale ale subtipului de sol din raionul pedogeografic 5 (cernoziom 
carbonatic). 
Segmentul cel mai atropizat este cel de 60-180 cm, cu valoarea densităţii 
aparente de 2,64 g/cm3, ceea ce nu este caracteristic pentru un profil genetic 
al acestui subtip de sol, fiind mai mică decât parametrii-standard și con-
stantă pe tot acest segment. Aici este bine exprimată și fracţiunea de praf, 
care constituie 57-59%, pe când în solurile din preajma secţiunii (profilurile 
4 și 5) această fracţiune alcătuiește 52-55% (o explicaţie a acestui conţinut 
majorat al fracţiunii de praf ar fi factorul antropic și anume conţinutul mai 
ridicat de cenușă). Conţinutul de Ntotal și cel de P2O5 este semnificativ majo-
rat în segmentul de adâncime 60-180 cm, comparativ cu profilurile 4 și 5, 
respectiv, la conţinutul de Ntotal – 2600-1100 mg/kg faţă de 800-900 mg/kg 
și la cel de P2O5 – 800-390 mg/kg faţă de 300-200 mg/kg. Corespunzător, 
și conţinutul de humus și cel de Corg depășesc cu 1-2 puncte procentuale 
parametrii-standard în stratul de 60-180 cm.
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Rezultate preliminare ale cercetărilor perieghetice la situl 
arheologic Cineșeuţi I, raionul Rezina*

Victor DULGHER, Vladimir CHITIC, Sergiu SERBINOV

Situl arheologic Cinișeuţi I (47°42’44.39”N; 28°52’21.61”E) se află în 
dreapta drumului naţional R20, Chișinău – Rezina, la cca 650 m sud-est de 
ferma de porci și cca 1,5 km nord-est de satul Cinișeuţi. 
Așezarea a fost descoperită de către P.P. Bîrnea și V.S. Beileicci în urma cer-
cetărilor de suprafaţă, efectuate în anul 1962, fiind menţionată în raportul 
acestora ,,Отчет о работе отряда разведки в 1962 г.” (Бырня, Бейлекчи 
1963, 14) ca un sit cu nivele de locuire: din perioada eneolitică (cultura Tri-
polie) și prima epocă a fierului. Informaţia despre așezarea din prima epocă 
a fierului va fi preluată de către V. Lapușnean, I. Niculiţă și M. Romanov-
skaia în repertoriul ,,Памятники раннего железного века” (Лапушнян, 
Никулицэ, Романовская 1974, 18), ulterior regăsindu-se și în ,,Reperto-
riul arheologic al raionului Rezina”** (Leviţchi 1993, 1-2). De asemenea, 
așezarea este inclusă în lista siturilor culturii Cozia-Saharna, întocmită de 
M. Kashuba (Кашуба 2000, 366, рис. XLVI/5).
Având drept scop verificarea datelor ce se conţin în repertorii, precum și sta-
bilirea coordonatelor sitului, în luna aprilie 2021, colaboratorii LCȘ ,,Tra-
cologie” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova au întreprins perie-
gheze în preajma localităţii Cineșeuţi, raionul Rezina. În urma cercetărilor 
de suprafaţă, așezarea a fost localizată pe panta unei vâlcele, ce are expune-
rea sud – sud-est. Plecând de la cartarea materialelor arheologice, s-a stabilit 
că în partea de sus a pantei, pe o suprafaţă de cca 500×150 m, se răspândesc 
în exclusivitate fragmente de ceramică, specifice culturii Cucuteni-Tripo-
lie. Iar la poalele pantei, de pe o arie de cca 380×100 m au fost recoltate, 
preponderent, vestigii ce ţin de prima epocă a fierului. Această repartizare 
a materialelor arheologice permite constatarea că în punctul Cineșeuţi I au 

* Comunicarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheo-
logic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară și valorificare știinţifică”.

** Menţionăm că în Repertoriu nu apare informaţia despre prezenţa nivelului de locuire ene-
olitic.
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existat două așezări: una  – din epoca eneolitică* și cea de-a doua  – din 
prima epocă a fierului. 
Artefactele atestate pe suprafaţa așezării din prima epocă a fierului sunt 
reprezentate de o cute din piatră de gresie, două fusaiole (una în formă de 
pară și un fragment de la o piesă bitronconică) și 45 fragmente de ceramică.
Fragmentele descoperite au făcut parte din recipiente modelate cu mâna 
din pastă de lut cu degresanţi de șamotă. Majoritatea cioburilor au o croma-
tică ce variază de la cenușiu la negru, unele având culoare cărămizie. Printre 
cioburile recuperate se evidenţiază fragmente de la oale, străchini și cești – 
buze, pereţi, funduri și toarte. O parte dintre ele sunt decorate cu incizii sau 
imprimeuri. 
Ceramica descoperită pe suprafaţa așezării Cineșeuţi I este similară celei 
întâlnite în siturile de tip Cozia-Saharna din spaţiul limitrof – Ţahnăuţi, 
Saharna ,,Ţiglău”, Saharna Mare / ,,Dealul Mănăstirii” etc.
Astfel, plecând de la aceste artefacte, putem considera că și această 
așezare a funcţionat în prima epocă a fierului, făcând parte din comuni-
tatea de tip Cozia-Saharna, care a locuit în regiunea Nistrului Mijlociu în 
sec. X-IX a. Chr. 

* Vestigiile arheologice din așezarea eneolitică vor constitui subiectul unei comunicări 
aparte.
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În căutarea vestigiilor unei fortificaţii preistorice – 
Echimăuţi II* 

Aurel ZANOCI, Sergiu SERBINOV, Vladimir CHITIC

În procesul studierii publicaţiilor despre rezultatele perieghezelor, realizate 
la siturile arheologice de pe teritoriul Moldovei (RSSM) în a doua jumătate 
a anilor ’40 ai secolului trecut, ne-a atras atenţia informaţia dintr-un articol 
semnat de T.S. Passek (Пассек 1949, 64) despre o fortificaţie, repertoriată 
ca Echimăuţi II. Conform datelor oferite de autoare, situl era localizat la 
nord-vest de satul Echimăuţi, în partea superioară a pantei unui deal, în 
stânga drumului. Despre fortificaţie se menţionează că valul ei aplatizat 
descria în plan o formă quasi-triunghiulară, iar de pe suprafaţă a fost colec-
tată o cantitate semnificativă de ceramică scitică. 
Încercarea noastră de a regăsi informaţia despre acest sit în repertoriile arhe-
ologice, elaborate în anii următori, nu s-a încununat cu succes. Astfel, având 
drept scop clarificarea situaţiei pe teren, în luna aprilie 2021 au fost realizate 
cercetări de suprafaţă în regiunea unde semnalase fortificaţia T.S. Passek.
Ca urmare, s-a constatat că în spaţiul menţionat, într-adevăr, există urmele 
unei cetăţi preistorice (47°43’3.25”N; 28°52’30.25”E)**. Actualmente, 
terenul unde se află fortificaţia este împădurit (în 1947 aici era teren arabil), 
însă la suprafaţă mai sunt vizibile unele denivelări, care pot fi interpretate 
drept vestigii ale sistemului defensiv. Astfel, pe laturile de est, sud și vest, 
au fost urmărite valul și șanţul de apărare, care delimitau o mică incintă cu 
dimensiunile de 40×35 m. Elementele defensive s-au conservat cel mai bine 
pe latura de est, unde valul are lăţimea la bază de cca 7 m și înălţimea de 
0,7 m, iar șanţul este lat de cca 3,5-4,0 m și adânc de cca 0,5 m.
Din cauza împăduririi terenului, nu a fost posibilă recoltarea de la suprafaţă 
a vreunor materiale arheologice, care ne-ar putea indica data edificării aces-

* Comunicarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheo-
logic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară și valorificare știinţifică”.

** Locul unde este amplasată cetatea se află pe moșia satului Cineșeuţi, raionul Rezina, fiind 
eronat localizată de către T.S. Passek în perimetrul localităţii Echimăuţi. Astfel, propunem 
ca această fortificaţie să fie repertoriată conform cadastrului – Cineșeuţi „Cetate”.
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tei cetăţi. În asemenea situaţie, apelăm la informaţiile oferite de T.S. Passek, 
care menţiona aici numeroase fragmente de ceramică scitică. După cum 
cunoaștem, în a doua jumătate a anilor ’40 - începutul anilor ’50 ai secolului 
XX, drept ceramică scitică era considerată cea din epoca fierului, în special, 
cea getică. Însă cercetările anterioare, precum și ale noastre din 2021, nu au 
scos în evidenţă prin apropiere vreun sit, care poate fi atribuit cu siguranţă 
geţilor. Însă, în apropiere, la o distanţă de cca 600 m spre sud, este cunoscută 
o așezare deschisă (Cineșeuţi I) a purtătorilor culturii Cozia-Saharna, care, 
ipotetic, ar putea fi pusă în legătură cu fortificaţia menţionată. Drept argu-
ment pot servi și analogiile ce ţin de dimensiunile și formele fortificaţiilor 
din arealul culturii Cozia-Saharna, care sunt asemănătoare cu „citadela” de 
la Cineșeuţi. 
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Noi descoperiri de toporașe cu aripioare pe teritoriul 
Moldovei*

Octavian MUNTEANU, Vasile IARMULSCHI

Propunem spre atenţia publicului un tip de piese documentat mai rar în 
spaţiul nostru. Acestea se prezintă sub forma unui toporaș de fier, cu dublu 
tăiș, dotat cu spini laterali („aripioare”), care pot fi dispuși atât simetric unul 
în raport cu celălalt, cât și asimetric. Distribuit în special în Europa de Est 
și Centrală, acest tip de toporașe a intrat în circuitul știinţific cu numele de 
Ärmchenbeile / Winged axes / Hache à appendices / Toporaș cu aripioare. 
Problemele, care se conturează din start, privind acest tip de artefacte sunt 
determinate, pe de o parte, de discuţiile purtate în jurul datării lor, iar pe de 
altă parte – de funcţionalitatea acestora. Până acum ceva timp, în dreapta 
Prutului, pe teritoriul României actuale, erau documentate 15 exemplare și 
doar unul – în spaţiul pruto-nistrean. Doar exemplarul de la Horodca Mică 
și altele trei, descoperite pe teritoriul României, au fost atribuite perioa-
dei secolelor IV-III a. Chr. Este vorba de un exemplar descoperit în cetatea 
geto-dacică de la Bunești, jud. Vaslui, unde a fost atestat un singur orizont 
cultural, și datat de către autori pe baza ceramicii de import cu perioada sec. 
IV-II a. Chr. Însuși toporașul a apărut în context cu artefacte bine încadrate 
cronologic: monede de tip Huși-Vovriești, o fibulă de argint de tip tracic 
cu arcul faţetat, un vârf de lance, cu analogii la Botoșana, și o buterolă de 
sabie celtică (Latène B2), cu analogii în Transilvania. Alte două exemplare 
au fost găsite tot într-o așezare fortificată, de data aceasta, în judeţul Dolj, 
la Coţofenii din Dos „Dealul Jidovilor”. Cu părere de rău, contextul desco-
peririlor nu ne este cunoscut, piesa întreagă fiind recuperată din pământul 
de aruncătură, iar despre cea fragmentară autorii cercetărilor nu au oferit 
detalii. Există un indiciu cronologic totuși pentru întreg situl, care, cu cer-
titudine, nu a păstrat urme din perioada hallstattiană și care este datat de 
autor cu sec. IV-III a. Chr. Ceea ce e bine să fie reţinut, e că piesele care se 
atribuie perioadei Hallstatt-ului sunt concentrate preponderent în interio-

* Comunicarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheo-
logic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară și valorificare știinţifică”.
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rul arcului carpatic, iar cele care pot fi atribuite celei de a doua epoci a fieru-
lui sunt în afara arcului. Practic, toate siturile din afara arcului carpatic sunt 
fie fortificaţii getice sigure (Horodca Mică, Bunești și Coţofenii din Dos), 
fie fortificaţii care au funcţionat și în perioada getică (Popești și Orbeasca). 
Excepţie face doar descoperirea de la Bârlad, unde toporașul a fost găsit, 
conform datelor prezentate, într-un depozit de obiecte de bronz, dar infor-
maţia se prezintă ca una insuficient de sigură. Prin intermediul prezentării 
noastre, ne propunem să includem în circuitul știinţific noi artefacte de 
acest tip. Vom stărui, în primul rând, asupra contextului descoperirii lor, 
urmând să le comparăm cu cele existente, să le apreciem cadrul cronologic 
și, respectiv, funcţionalitatea lor.
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Rezultate preliminare ale cercetărilor de teren la fortificaţia 
Ţareuca „La Cetate”, raionul Rezina*

Aurel ZANOCI, Daniel CUCULESCU

Fortificaţia se află la marginea de nord-est a satului Ţareuca, raionul Rezina, 
în dreapta drumului naţional R13 (Bălţi-Râbniţa), în punctul numit de 
localnici La Cetate sau Pe Cetate. Situl a fost descoperit în anul 1980 de 
către Ion Hîncu, care îl descrie sumar în câteva publicaţii (Хынку 1987, 
46-48; Hîncu 1993, 104-105). Aceeași informaţie succintă se regăsește 
într-o serie de repertorii, elaborate ulterior (Leviţki 1993, 24; Zanoci 1998, 
158; Arnăut 2003, 272-273).
În aprilie 2021, cu scopul de a verifica starea de conservare și de a stabili 
coordonatele (GPS) sitului, la periferia de nord-est a localităţii Ţareuca au 
fost întreprinse cercetări arheologice de suprafaţă.
Ca urmare s-a stabilit că cetatea  – având coordonatele 47°45’7.39”N; 
28°53’7.97”E  – este amplasată, după cum menţiona și I. Hîncu, pe un 
promontoriu cu altitudinea relativă de cca 5-6 m, format de două vâlcele. 
Incinta de formă quasi-ovală, cu dimensiunile de cca 110×95 m (0,9 ha), 
a fost delimitată de jur-împrejur** de un sistem defensiv artificial. Pe latura 
de est, cea mai accesibilă, se păstrează actualmente vestigiile unui „val” de 
formă ușor arcuită în plan, cu lăţimea la bază de cca 12 m și înălţimea de 
cca 1,2-1,8 m, în faţa căruia poate fi sesizat un șanţ lat de cca 10 m și adânc 
de cca 1,0-1,5 m. Pe restul laturilor, protejate de maluri relativ abrupte, pe 
muchia promontoriului, se păstrează ruinele unei construcţii defensive, 
care, actualmente, are forma unui „val” cu lăţimea la bază de cca 3-4 m și 
înălţimea de 0,3-0,5 m. La marginea de nord-est a fortificaţiei, între capătul 
„valului” mare (de est) și cel de pe latura de nord este o întrerupere cu lăţi-
mea de cca 3 m, care poate fi interpretată drept o poartă de acces. Prin ea 
trece un drum, practicat și în prezent, care duce spre fundul vâlcelei, unde, 

* Comunicarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheo-
logic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară și valorificare știinţifică”.

** I. Hîncu menţionează „întărituri” doar „în locul de acces dinspre câmpie”.
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la momentul de faţă, se află un izvor. O sursă de apă  similară a fost atestată 
și la poalele cetăţii, în partea de nord-vest.
Partea de sud-vest a sitului este afectată de o gospodărie (abandonată), 
restul suprafeţei fiind înţelenită. Din aceste considerente, nu a fost posibilă 
recoltarea de la suprafaţa solului a unor materiale arheologice cronoindica-
toare. I. Hîncu însă menţionează prezenţa aici a mai multor fragmente de 
ceramică getică din sec. IV-III a. Chr. Stabilirea perioadei de funcţionare a 
acestei fortificaţii va deveni posibilă doar în urma unor sondaje arheologice, 
preconizate în viitor.
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Prospecţiuni arheologice în bazinul inferior al Cogâlnicului 
(raionul Rezina)*

Mihail BĂŢ, Sergiu SERBINOV, Vladimir CHITIC

În anii 2020-2021, pe parcursul cercetării siturilor arheologice din regiunea 
Nistrului Mijlociu, au fost întreprinse periegheze arheologice în bazinul 
inferior al râului Cogâlnic, pe raza satelor Cogâlniceni, Pereni și Bușăuca 
din raionul Rezina. Investigaţiile au avut drept scop reperarea și poziţiona-
rea GPS a siturilor descoperite în anii ’80 ai secolului trecut, dar și verifi-
carea stării lor de conservare și a stadiului actual al degradării. Ca urmare a 
cercetărilor efectuate, au fost furnizate date arheologice despre un sit forti-
ficat și cinci așezări rurale datând din epoca eneolitică, epoca fierului, epoca 
romană, până în epoca medievală.
Situl fortificat Cogâlniceni „Cetăţuie” (47°38’15.42”N; 28°49’41.81”E**) 
este amplasat pe panta vestică a unui promontoriu de formă quasi-triunghiu-
lară, ce se înalţă la nord-est de marginea satului. A fost descoperit în 1981 
de I. Hîncu, care observa, în acel an, că valul atingea pe alocuri înălţimea de 
1,50-2,00 m, iar șanţul avea adâncimea de cca 1,00 m. În 2018, colaboratorii 
Laboratorului „Tracologie” al Universităţii de Stat din Moldova întreprind 
noi investigaţii de suprafaţă. Plecând de la imaginile satelitare disponibile, 
au fost reperate în teren vestigiile sistemului defensiv. Prin urmare, s-a sta-
bilit că fortificaţia avea o formă quasi-ovală, cu dimensiunile 177×105 m. 
Totodată, s-a constatat că ruinele sistemului defensiv au fost grav afectate 
de-a lungul timpului de lucrările agricole. Astfel, în urma cercetărilor efectu-
ate, s-a remarcat că înălţimea valului perimetral constituie doar 0,30-0,50 m, 
resturile fiind dispersate pe o lăţime de 12 m pe tot traseul liniei defensive. 
Recent, în colaborare cu Centrul Arheoinvest de la Institutul de Cercetări 
Interdisciplinare al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Româ-
nia), au fost realizate măsurători geofizice și achiziţionate fotografii aeriene 

* Comunicarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheo-
logic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară și valorificare știinţifică”.

** Coordonatele GPS prezentate în acest rezumat reprezintă, în mod ipotetic, punctul cen-
tral al siturilor sau al răspândirii vestigiilor arheologice, făcându-se abstracţie de încadrarea 
cultural-cronologică.
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de detaliu, dar și periodice, pentru modelarea digitală a terenului. Materia-
lele arheologice recoltate în timpul perieghezelor din anii 2020-2021 sunt 
reprezentate de piese din piatră și fragmente de amfore grecești. Cele mai 
numeroase sunt însă fragmentele ceramice, care provin de la vase modelate 
cu mâna, databile din a doua epocă a fierului. Perioada de edificare și funcţi-
onare a fortificaţiei urmează a fi stabilită în cadrul campaniilor viitoare. De 
asemenea, trebuie să menţionăm că situl fortificat Cogâlniceni „Cetăţuie” 
este ameninţat în continuare de a fi distrus prin lucrările agricole intensive 
anuale, care se desfășoară pe întreaga sa suprafaţă. 
Așezarea deschisă Cogâlniceni I (47°38’22.14”N; 28°49’47.67”E) este 
situată la nord-est de fortificaţia menţionată mai sus. Situl a fost descoperit 
în 2018 de către I. Niculiţă, A. Zanoci și M. Băţ. În baza vestigiilor de la 
suprafaţa solului, s-a presupus că locuirea s-a răspândit pe o suprafaţă de cca 
250×165 m, unde au fost atestate fragmente de ceramică de factură getică și 
medievală. Similar așezării fortificate din apropiere, suprafaţa așezării des-
chise Cogâlniceni I este afectată de lucrări agricole intensive.
Un alt obiectiv cercetat este situl Cogâlniceni II (47°38’12.28”N; 
28°48’20.72”E). Acesta este situat pe o terasă joasă, aflată pe partea stângă a 
confluenţei râului Cogâlnic cu un mic pârâu afluent, la cca 1 km est de satul 
Cogâlniceni. Urmele de locuire preistorică în acest loc au fost identificate 
pentru prima dată în anul 1987 de A. Vâsoţki, care repertoria trei situri pe 
o suprafaţă de cca 800×100 m – Cogâlniceni I, Cogâlniceni II și Cogâl-
niceni VII. Vestigiile arheologice colectate pe parcursul cercetărilor din 
anii 2020-2021 au confirmat ipoteza, enunţată anterior de A. Zanoci, că în 
acest loc a existat o locuire de tip răsfirat cu mai multe nuclee de răspândire 
a materialelor, care ar putea reprezenta urmele unor posibile structuri arhe-
ologice. Ruinele unei asemenea structuri au fost atestate în partea de sud-est 
a sitului, de unde au fost recuperate mai multe fragmente de lut ars din lipi-
tura pereţilor. Printre vestigiile aferente construcţiei recuperate de la supra-
faţa solului se remarcă două fragmente de amfore grecești și un fragment de 
oală de factură getică. Prin urmare, structura în cauză poate atribuită preli-
minar comunităţilor getice din această regiune. De pe suprafaţa sitului au 
mai fost recuperare piese din piatră și fragmente ceramice, specifice culturii 
traco-getice și Sântana de Mureș-Cerneahov. Și în acest caz s-a constatat că 
întreaga suprafaţă a așezării este afectată de lucrările agricole.
Situl Cogâlniceni III (47°38’18.50”N; 28°48’45.77”E) este amplasat la 
marginea de nord-est a satului omonim, la cca 300 m est de situl precedent. 
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A. Vâsoţki, descoperitorul sitului, a documentat, în anul 1987, patru gropi 
în partea de sud a așezării, zonă afectată atunci de alunecările de teren. În 
scopul salvării unui cuptor identificat în umplutura unei gropi, acesta între-
prinde un mic sondaj arheologic, care îi permite să atribuie instalaţia de foc 
epocii eneolitice. Fragmentele descoperite prin cercetarea de suprafaţă din 
anii 2020-2021 aparţin epocilor eneolitică, a fierului și romană. Starea de 
conservare a sitului este similară celor descrise anterior.
Așezarea Cogâlniceni IV (47°38’32.83”N; 28°49’34.76”E) este situată 
între sat și panta lină de nord-est a platoului „Cetăţuie”. Denumirea nouă, 
propusă pentru repertoriere, înlocuiește și înglobează siturile Cogâlniceni 
V și VI, identificate anterior de A. Vâsoţki, în anul 1987. Inventarul arhe-
ologic recuperat este reprezentat de fragmente ceramice preistorice atipice, 
care, cu un anumit grad de probabilitate, pot fi atribuite epocii fierului. 
Suprafaţa sitului este împădurită.
Punctul Pereni (47°39’1.33”N; 28°47’29.07”E) a fost introdus în circuitul 
știinţific în anul 1987 de A. Vâsoţki, care îl atribuie celei de-a doua epoci a 
fierului. Așezarea este situată la marginea de sud-est a satului omonim, pe o 
terasă înclinată spre sud și est, la confluenţa râului Cogâlnic cu un afluent 
mic de dreapta. De pe suprafaţa cercetată în 2020 au fost recuperate un 
fragment de fusaiolă și fragmente ceramice caracteristice culturii getice. De 
asemenea, menţionăm și descoperirea unor porţiuni de amforă, care provin 
de la recipiente datate cu sec. III p. Chr.* În prezent, suprafaţa sitului este 
acoperită de parcele agricole aferente satului.
O serie de puncte arheologice, repertoriate de A. Vâsoţki, în 1987, în bazi-
nul Cogâlnicului (Cogâlniceni VIII, Cogâlniceni IX, Cogâlniceni X, 
Bușeuca I și Bușeuca II), nu au putut fi identificate prin cercetările perie-
ghetice din anii 2020-2021. Degradarea siturilor, survenită de-a lungul 
timpului, ca urmare a lucrărilor agricole intensive, dar și înţelenirea pămân-
tului a făcut imposibilă „redescoperirea” lor. 
Rezultatele obţinute recent în microzona Cogâlniceni urmează a fi comple-
tate cu noi investigaţii, precum măsurători geofizice, prospecţiuni aeriene 
și sondaje arheologice, care vor fi utile în cercetarea habitatului uman din 
perioada preistorică, cu precădere din epoca fierului.

* Apreciere de dr. V. Vornic, căruia îi mulţumim și pe această cale.
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Siturile din secolele IV-III a. Chr. din bazinul râului Cogâlnic*

Andrei COROBCEAN

Cercetarea evoluţiei habitatului în bazinul râului Cogâlnic, precum și în 
alte zone, care acoperă graniţa dintre silvostepă și stepă, prezintă o impor-
tanţă deosebită, în special în vederea estimării interacţiunii dintre condiţiile 
de mediu și habitat în diferite perioade istorice. Evident, studierea distribu-
ţiei spaţiale a siturilor arheologice nu poate fi redusă la limitele convenţio-
nale geografice ale bazinelor râurilor, mai ales în cazul celor din secolele IV-
III a. Chr., care nu pot fi izolate de siturile sincrone din valea râului Botna, 
spre exemplu.
Bine-cunoscutelor vestigii ale epocii fierului din sudul Codrilor Moldovei, 
precum celor din microzona Hansca sau Horodca, li se adaugă cel de la 
Stolniceni „Cetate” – cel mai cercetat astăzi dintre monumentele aceleiași 
epoci din bazinul Cogâlnicului. Totodată, în baza datelor existente, se poate 
estima, cu anumite rezerve, prezenţa în valea Cogâlnicului a unui număr de 
22 de situri arheologice, care conţin unul sau mai multe niveluri de locuire 
din prima și a doua epocă a fierului. Gradul de cercetare a siturilor respec-
tive determină un caracter preliminar al atribuirii și amplasării majorităţii 
dintre ele. Cea mai mare parte a siturilor a fost supusă unor cercetări de 
suprafaţă. Investigaţiile mai ample și sistematice au vizat doar trei situri: 
Stolniceni „Cetate”, Logănești I și Lipoveni II. De altfel, doar ultimele două 
conţin materiale care pot fi atribuite primei și celei de-a doua epoci a fieru-
lui. Restul siturilor cunoscute în zona cercetată conţin doar materiale datate 
cu secolele IV-III a. Chr. și atribuite tradiţiilor culturale getice.
În preajma localităţii Buţeni, prin cercetări perieghetice realizate de V. Bei-
lecci, T. Arnăut și S. Matveev, au fost identificate opt puncte – situri, de pe 
a căror suprafaţă s-a recuperat material arheologic caracteristic secolelor IV-
III a. Chr. Preliminar, se constata că este vorba de cea mai mare aglomeraţie 
de situri din regiunea studiată, care au existat în perioada respectivă. O a 
doua grupare de situri sunt cele identificate în preajma satului Ciuciuleni, 

* Comunicarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheo-
logic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară și valorificare știinţifică”.
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la care îl adăugăm și pe cel de la Drăgușenii Noi, descoperite de I. Eremia 
în anii ‘70 ai secolului trecut. Printre siturile cunoscute doar în baza cer-
cetărilor de suprafaţă, le amintim și pe cele de la Fundul Galbenei, Fetiţa, 
Gradiște și Porumbrei, localizarea unora din ele urmând a fi încă precizată.
Poziţia dominantă și caracterul original al sitului de la Stolniceni „Cetate”, 
descoperit în primele decenii ale secolului XX, în preajma căruia mai sunt 
cunoscute două situri, este relevantă sub aspectul existenţei unui centru de 
cult, ipoteză care reiese din materialele provenite din incinta fortificată: 
înmormântări, amenajări funerare și de cult, vetre, ruine de construcţii etc. 
Nu este exclus că acesta era unul din centrele importante ale comunităţilor 
sedentare din secolele IV-III a. Chr. din această regiune, alături de cele de 
la Horodca și Hansca. Un loc aparte în acest peisaj îl ocupă situl pluristra-
tigrafic de la Lipoveni, care furnizează materiale relevante, provenite din 
orizontul primei și al celei de-a doua epoci a fierului.
Gradul redus de cercetare a majorităţii absolute a siturilor din bazinul râu-
lui Cogâlnic nu permite o estimare concludentă a evoluţiei comunităţilor 
sedentare, atribuite geţilor, din secolele IV-III a. Chr., investigaţiile în deru-
lare urmând să stabilească perspectivele protejării și valorificării acestora.
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Cu privire la „căţeii de vatră” descoperiţi în mediul 
culturii Zarubintsy

Vasile IARMULSCHI 

Printre obiectele confecţionate din lut, descoperite în așezările culturii 
Zarubintsy, se numără și „căţeii de vatră”. Până în prezent, se cunosc două 
astfel de exemplare. Acestea provin din așezările de la Litvinovič 3 și Belâi 
Grud. Ele se caracterizează prin forma de trunchi de piramidă, terminat în 
partea superioară printr-o platformă cu două laturi arcuite. 
Cele mai apropiate analogii pentru aceste exemplare le cunoaștem în 
mediul culturii Poienești-Lucașeuca – Borosești, Lunca Ciurei –, precum 
și în siturile, datate în epoca preromană a fierului, din Europa Central-Nor-
dică – Bastrup, Hamburg Volksdorf, Nowa Wieś, Ribe Amt etc. 
Întrucât descoperirile din mediul culturii Zarubintsy se datează în epoca 
Latène-ului târziu, acceptăm ideea că aceste exemplare își au originea în 
Europa Central-Nordică. 
Referitor la funcţionalitatea unor asemenea piese nu ne putem pronunţa 
univoc. Nu excludem însă ca ele să fi avut un rol de „stocare termică mul-
tifuncţională”, respectiv un fel de prototipuri ale unor sisteme de încălzire 
moderne.
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Amenajările ritualice din necropola sarmatică de la Petrești 
(secolele II-III d. Hr.)

Nicolae BATOG

Subiectul comunicării noastre se axează pe un șir de amenajări mai deose-
bite, ce au fost descoperite în cadrul necropolei plane de la Petrești (raionul 
Ungheni). Respectivul sit a fost cercetat în anii 1986 și 1988, fiind găsite 
35 de structuri arheologice. Una dintre principalele caracteristici ale aces-
tora este determinată de forma lor. Astfel, sunt consemnate 11 amenajări 
de formă pătrată, 8 construcţii de formă dreptunghiulară, 15 construcţii de 
formă circulară și un șanţ ce era orientat pe axa NV-SE. Dimensiunile medii 
ale amenajărilor pătrate sunt de 9,5×9,5 m, ale amenajărilor dreptunghiu-
lare  – de 13,5×16,0 m, iar diametrul amenajărilor circulare este cuprins 
între 7 și 18 m. Evident, există abateri de la aceste tendinţe, unele struc-
turi atingând dimensiunile de 7,5/9,5×35,0 m. În interiorul amenajărilor 
pătrate și dreptunghiulare, de obicei, nu au fost descoperite morminte, pe 
când amenajările circulare întotdeauna conţineau morminte. În interiorul 
majorităţii amenajărilor se găsea divers inventar, dar avem și structuri fără 
descoperiri. 
Amenajări similare s-au semnalat și în alte necropole ce au fost atribuite 
triburilor sarmatice: la Cuconeștii Vechi II, la Bădragii Noi, la Holmskoe 
etc. Se presupune că acestea ar putea avea un caracter „comemorativ”, drept 
argumente fiind invocate cioburile de amfore romane din șanţurile con-
strucţiilor, care ar fi putut constitui resturile ospăţului funerar. Construcţi-
ile sarmatice „comemorative” sunt un element relativ târziu pentru spaţiul 
Nord Pontic. Acestea datează din perioada sarmatică târzie (a doua jumă-
tate a secolului II – secolul IV) și reprezintă un reper cronologic important 
pentru datarea primei etape sarmatice târzii, deoarece în a doua etapă aces-
tea nu se mai regăsesc.
În legătură cu construcţiile pătrate și dreptunghiulare, fără morminte 
interioare și cu intrare pe latura sudică, consider, așa cum au menţionat 
V.  Bârcă, O. Symonenko, V. Grosu și alţii, că au avut funcţii cu caracter 
ritual în cadrul necropolelor. Prezenţa la suprafaţa acestor incinte funerare 
și în umplutura șanţului a resturilor provenite de la banchete funerare (oase 
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de animale, în special cranii de cal, amfore și vase sparte, cărbuni de lemn 
etc.) stă mărturie procedeelor rituale efectuate în aceste zone după înhu-
marea defuncţilor în mormintele din jurul incintelor. Incintele fără mor-
minte interioare au funcţionat, probabil, ca zone sacre pentru diverse ritua-
luri legate de cultul strămoșilor sau alte ceremonii religioase. Construcţiile 
circulare cu morminte în interior, de asemenea aveau funcţii ritualice, iar 
amplasarea defunctului în interiorul lor, probabil, avea menirea să-l apere 
de spiritele rele. În privinţa originii amenajărilor pătrate, putem opera cu 
două teorii: conform primei, tradiţia ar fi venit din Europa apuseană, iar 
conform celei de a doua – din Europa răsăriteană. Prima are la bază desco-
peririle asemănătoare din regiunea Europei Centrale, autorii presupunând 
că sarmaţii din interfluviul Prut-Nistru le-ar fi putut adopta prin contactele 
îndelungate cu purtătorii culturii Przeworsk. Însă descoperirile din necro-
polele din epoca sarmatică mijlocie de la Chertovitski II și Pisarevka au ofe-
rit argumente solide în favoarea celei de-a doua ipoteze.
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Rezultatele preliminarii ale cercetărilor perieghetice 
în bazinul r. Cogâlnic din anul 2020. Situl de la Ecaterinovca-
Ialpugeni-Valea Jeparului*

Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC 

În lista monumentelor arheologice cunoscute în bazinul r. Cogâlnic, un 
interes deosebit pentru o cercetare complexă îl prezintă așezarea stratificată 
de la Ecaterinovca-Ialpugeni-Valea Jeparului. Situl respectiv a fost desco-
perit de subsemnaţii în primăvara anului 2016, cu ocazia unor periegheze 
efectuate de-a lungul Valului lui Traian de Sus (VTS), în zona de hotar a 
moșiilor comunelor Ecaterinovca și Ialpugeni (r-nul Cimișlia), fiind ampla-
sat pe panta estică a Văii Jeparului. Unicitatea sitului este determinată de 
întretăierea lui cu VTS. Materialul acumulat în anul 2016 la suprafaţa situ-
lui, dar și în cele două sondaje de dimensiuni restrânse, realizate pe presu-
pusul loc de trecere a VTS, au scos în evidenţă o varietate de artefacte, care 
aparţin la două nivele de locuire. Primul se datează în sec. IV d. Hr. și se 
atribuie culturii Sântana de Mureș-Cherniakhov, iar al doilea se încadrează 
în sec. XVIII - începutul sec. XIX.
În anul 2020, odată cu iniţierea proiectului de cercetare interdisciplinară a 
patrimoniului arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu 
și bazinul râului Cogâlnic, s-a revenit la cercetarea sitului respectiv pe două 
dimensiuni: cartografică și periegheză complexă, a două urmând să identi-
fice zona prioritară pentru viitoare cercetări non-invazive geofizice.
Sursele cartografice. Valea Cogâlnicului nu s-a bucurat de interes din partea 
cartografilor din evul mediu, primele hărţi ale regiunii, cu detaliere ridicată, 
fiind elaborate în contextul războaielor ruso-turce. Cele mai vechi așezări 
umane, localizate în Valea Jeparului/Valea Ecaterinovca, au fost identificate 
pe „Harta Moldovei” a generalului Bawr (realizată în anii ‘70 ai sec. XVIII), 
și anume o localitate numită Kudurugliu, așezată pe sectorul nordic al situ-
lui, pe ambele maluri ale pârâului, iar ceva mai la sud de VTS este atestată o 
altă seliște – Dschapar, denumirea respectivă fiind moștenită în denumirea 

* Comunicarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheo-
logic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară și valorificare știinţifică”.
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Valea Japarului, termenul jafar, în traducere din limbile turcice, însemnând 
o apă, un pârâu sau râuleţ. Aceleași localităţi cu denumiri ușor modificate – 
Kuduruglin și Dșapar – se regăsesc pe o hartă militară, publicată la Sankt-
Petersburg în 1800. Pe harta Rusiei pregătită pentru Napoleon către 1812, 
dar și cele ulterioare semnate de Schubert, localităţile nu mai apar, din a 
doua jumătate a sec. XIX, pe hărţile de epocă, în zonă fiind atestate doar 
câteva fântâni și toponimul Valea Jeparului.
Cercetarea perieghetică a fost realizată pe cele două sectoare ale sitului, 
delimitate de VTS, fiind acumulat un număr considerabil de vestigii arhe-
ologice, în mare parte ceramică, dar și ustensile, podoabe și alte piese din 
fier, bronz și metal alb, din rândul cărora se evidenţiază o monedă de bronz 
otomană (?). Materialul ceramic, în proporţie de cca 95%, aparţine culturii 
Sântana de Mureș-Cherniakhov (fragmente de la vase de producţie locală, 
confecţionate cu mâna sau la roată, de culoare cenușie, precum și fragmente 
de vase de import, predominant de la amfore de culoare alburie și roșietică), 
celelalte cca 5% de cioburi provenind de la vase lucrate la roată, de culoare 
cafenie-cărămizie, ce se datează în epoca premodernă și modernă.
Cercetările de suprafaţă realizate în anul 2020 pe situl Ecaterinovca-Ialpu-
geni-Valea Jeparului au confirmat existenţa celor două nivele de locuire din 
perioada marilor migraţii și începutul perioadei moderne, iar sursele carto-
grafice identifică a două etapă cu o seliște a tătarilor, numită Kudurugliu sau 
Kuduruglin, dispărută la limita primelor două decenii ale sec. XIX.
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Podoabe scandinave și monede arabe în spaţiul carpato-
nistrean (secolele IX-XI). Unele consideraţii

Ion TENTIUC

Cercetarea arheologică a siturilor medievale timpurii de pe Nistrul Mij-
lociu și din interfluviul Răut-Nistru (Alcedar, Brănești, Echimăuţi, 
Lucașeuca, Rudi etc.) a scos la lumină un număr important de vestigii cu 
trăsături distincte, care au permis specialiștilor încadrarea lor într-un grup 
cultural aparte. Iniţial, au fost numite situri „de tipul Alcedar-Echimăuţi”, 
pentru ca, ulterior, să fie definite drept „cultura arheologică de tipul Alce-
dar-Echimăuţi” (Postică 2007). Problema apariţiei, apartenenţei, evoluţiei 
și dispariţiei acestora rămâne una controversată în literatura de specialitate. 
Caracteristicile siturilor în cauză sunt: așezări mari și foarte mari; complexe 
fortificate de plan circular; prezenţa locuinţelor de suprafaţă sau a „case-
lor lungi”; descoperirea unor „cartiere meșteșugărești”, înzestrate cu zeci 
de cuptoare de îmbogăţit minereul și furnale pentru reducerea fierului, 
a atelierelor de făurărie-juvaergerie și a unui număr important de unelte 
meșteșugărești aparţinând făurarilor și juvaerilor. 
O categorie de vestigii descoperite în cadrul siturilor o constituie piesele 
de podoabă și monedele cufice – dirhemii arabi din argint (dar și felsi din 
bronz). Pentru unele podoabe, verigi de tâmplă din argint, realizate din gra-
nule miniaturale sudate, supranumite și cercei în formă de ciorchine, cercei 
„de tip Tokai”, „de tip volynian”, „de tip Echimăuţi”, s-a acreditat că ar fi 
produse de către meșterii locali. Unii cercetători le consideră derivate din 
prototipuri bizantine, alţii le găsesc origini orientale.
Un interes aparte prezintă pandantivele din metal alb sau argint aurit, cu 
decor animalier realizat în stilul Borre cu elemente Elling, descoperite în 
arealul fortificaţiei circulare de la Alcedar, cu analogii directe în Scandina-
via. Tot de la Alcedar provine un torques din bară masivă de argint, cu decor 
filigranat, cu analogii în tezaurele de la Răducăneni (Iași), Uzmino, Gorki 
(Korzuhina 1954, 21) sau Ilineţ (reg. Kiev), aparţinând sfârșitului secolului 
IX - începutul secolului X. Ibn Fadlan le descrie la gâtul unor femei vikinge, 
văzute pe Volga la începutul secolului X (anul 922). 
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Descoperirea monedelor arabe de argint în siturile din spaţiul carpato-nis-
trean și în Europa de sud-est a fost o surpriză pentru cercetători. Pătrun-
derea lor în zonă a fost pusă în legătură cu: 1) deplasarea/migrarea unor 
populaţii dinspre răsărit (slavi, unguri, pecenegi) (Musteaţă 2007); 2) par-
ticiparea localnicilor la expediţiile de jaf ale rușilor la Marea Caspică în anii 
912/913 sau 943/944 (Boldureanu, Nicolae 2015); 3) pătrunderea negus-
torilor arabi în această zonă (Teodor 1985), după modelul celor ajunși la 
bulgarii de pe Volga; 4) pătrunderea vikingilor scandinavi de la Marea Bal-
tică la Marea Neagră și Marea Caspică, pe arterele fluviale, în căutarea sur-
selor de argint arab de cea mai înaltă calitate (Spinei 1973; Nunan 2004). 
Considerăm că apariţia podoabelor realizate din argint aproape nativ, cu 
titlul 960 (ca și monedele arabe), a monedelor cufice, dar și a complexelor 
arheologice dintre Răut și Nistru din secolele IX-XI, poate fi pusă în legă-
tură cu transformările calitative social-economice, politice, demografice și 
climatice, care s-au produs pe continentul eurasiatic în această perioadă, 
dar, în primul rând, cu pătrunderea vikingilor pe vechea arteră transcon-
tinentală de-a lungul Vistulei și a Nistrului, pentru a ajunge în Bizanţ și 
Constantinopol, în Califatul arab și Bagdad.
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Așezarea medievală Păhărniceni „Petruca” în lumina 
cercetărilor arheologice*

Gheorghe POSTICĂ

Așezarea medievală Păhărniceni „Petruca”, datată în perioada secolelor 
V-XVI, este situată în partea centrală a spaţiului pruto-nistrean, pe moșia 
străveche a satului omonim din raionul Orhei. Are o întindere de circa 800 
m pe axa Est-Vest și de circa 500 m pe axa Sud-Nord. A fost cercetată prin 
săpături arheologice în anii 1961-1963 și 1988 de către Ion Hîncu, Gheor-
ghe Postică și Valeriu Kavruk. Vestigiile medievale, obţinute pe o suprafaţă 
de 1236 m2, sunt reprezentate de 28 de construcţii (locuinţe, dependinţe, 
construcţii de foc autonome, instalaţii metalurgice, șanţuri de la îngrădiri, 
gropi gospodărești), 27541 fragmente de ceramică, 238 de piese de inven-
tar, 636 bucăţi de minereu de fier (=51,1 kg), 1331 bucăţi de zgură de fier 
(=149,2 kg), 5506 oase de animale, 1427 bucăţi de lut ars, 359 fragmente 
de tave din lut ars și 92 fragmente tuburi de foale din lut ars.
Analizate pe etape cronologice, vestigiile medievale din așezarea Păhărni-
ceni „Petruca” denotă o repartizare neuniformă. Cele mai multe artefacte 
aparţin secolelor X-XIV, urmate de vestigii datate în secolele VIII-IX, 
V-VII și, în final, XV-XVI. 
În cadrul așezării, cel mai bine sunt reprezentate construcţiile din secolele 
X-XII/XIII și secolele VIII-IX. Cele din secolele X-XII/XIII sunt docu-
mentate în număr de 14 unităţi (5 locuinţe, o dependinţă, 3 vetre izolate, 
3 cuptoare metalurgice și două gropi menajere), ceea ce constituie 50% din 
numărul total, cu un coeficient de 3,5 per secol; construcţiile din secolele 
VIII-IX – în număr de 8 unităţi (5 locuinţe, un cuptor singular și 2 gropi 
menajere), ceea ce constituie 28,6%, cu un coeficient de 4,0 per secol; con-
strucţiile din secolele V-VII – în număr de 5 unităţi (3 locuinţe și 2 șanţuri), 
ce constituie 17,8%, cu un coeficient de 1,7 per secol, și, în final, construcţi-
ile din secolele XV-XVI – în număr de un singur complex (o groapă mena-
jeră), ce constituie 3,6 %, cu un coeficient de 0,5 per secol.

* Comunicarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.06 „Cercetarea și valo-
rificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova”.
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Diferenţieri cultural-cronologice semnificative se constată și din punctul de 
vedere al bogăţiei inventarului arheologic descoperit. Astfel, analiza cerami-
cii denotă o predominare absolută a vestigiilor din secolele X-XIV – 21950 
fragmente ceramice (79,7% din numărul total), în timp ce secolelor V-IX le 
revin 3522 fragmente (12,8%), iar secolelor XV-XVI – 2069 (7,5%). 
Tendinţa constatată în baza materialului ceramic este confirmată și de des-
coperirile pieselor de inventar, care indică o predominare absolută a obiec-
telor din secolele X-XIV – 218 unităţi, inclusiv 75 piese din complexe arhe-
ologice închise (91,6% din numărul total), foarte puţine fiind din secolele 
VIII-IX – 15 unităţi (6,3%) și, ca excepţie, din secolele V-VII – 5 unităţi 
(2,1%). 
De aceeași perioadă a secolelor X-XIV ţin și majoritatea absolută a bucăţi-
lor de minereu și zgură de fier, oasele de animale, bucăţile de tave, din lut 
ars, pentru uscat cereale și tuburile de foale, din lut ars, pentru suflat aer în 
cuptoarele metalurgice. 
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Câteva consideraţii referitoare la descoperirile de unelte 
pentru recoltarea mierii în așezările medievale din Moldova*

Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU

În comunicarea de faţă vor fi prezentate rezultatele studierii unei categorii 
de unelte utilizate la recoltarea mierii, și anume a custurilor descoperite în 
siturile arheologice medievale de pe teritoriul Moldovei. În sursele scrise ale 
epocii medievale și premoderne nu am găsit menţiuni despre custură, un 
cuţit special pentru retezarea fagurilor din stupi, însă mai multe asemenea 
piese, folosite în activităţile apicole, au fost descoperite în situri arheologice 
din diferite zone ale Moldovei istorice. Aceste unelte, folosite în activităţile 
specifice obţinerii mierii, aveau diferite forme, cu lama triunghiulară sau 
rotunjită și mânerul, uneori, torsionat și cu verigă la capăt.
Dintre cele mai timpurii custuri identificate în așezări medievale menţi-
onăm piesa cu mânerul torsionat, descoperită într-o groapă menajeră de 
la marginea vestică a sitului de la Orheiul Vechi (r-nul Orhei), datată la 
mijlocul secolului al XIV-lea, pe baza a trei monede giucide. Două custuri 
au fost găsite în timpul săpăturilor arheologice de la Baia (jud. Suceava) în 
umplutura unei locuinţe, atribuite sfârșitului secolului al XIV-lea – prima 
jumătate a secolului al XV-lea, iar o altă unealtă pentru retezarea fagurilor 
a fost descoperită la Lozova - La hotar cu Vornicenii (r. Strășeni), datată în 
secolele XIV-XV. De asemenea, patru unelte pentru desprinderea fagurilor 
de miere au fost recuperate din complexe arheologice și nivele de locuire, 
atribuite secolelor XIV-XVII, în situl urban de la Tg. Trotuș (jud. Bacău). 
Din aceeași perioadă datează și două custuri găsite în așezarea rurală de la 
Mălăiești (r-nul Râșcani). Analiza acestei categorii de piese arheologice 
contribuie la o mai bună cunoaștere a tehnicilor folosite la obţinerea unui 
produs alimentar cu rol nutritiv și economic major în Moldova secolelor 
XIV-XVII, încadrându-se în demersul cercetării problemei resurselor ali-
mentare din acest spaţiu de-a lungul epocii evului mediu.

* Comunicarea a fost realizată în cadrul proiectului GAR-UM- 2019-II-2.4-15 
/15.10.2019.
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Cetatea Bender – istorie și arheologie*

Sergiu MUSTEAŢĂ

Comunicarea prezintă pe scurt istoria cetăţii Tighina-Bender și istoricul 
cercetărilor arheologice ale acestui sit. Cetatea este una dintre cele mai 
importante fortificaţii medievale din Europa de Est și este un monument 
naţional, înscris în Registrul de stat al monumentelor protejate din Repu-
blica Moldova (nr. 12 (2238). Paradoxal, dar cetatea nu a beneficiat de o 
cercetare arheologică serioasă până astăzi. Monumentul a fost subiectul 
unor investigaţii arheologice modeste în anii 1969, 1990 și 2019. Această 
situaţie s-a datorat faptului că în perioada sovietică cetatea era o bază mili-
tară și era închisă publicului. Transformarea sa recentă în muzeu, lansarea 
unui proiect de reabilitare și accesul asigurat în interiorul fortificaţiei ne dau 
speranţe în posibilitatea transformării acestui sit într-unul dintre cele mai 
atractive locuri turistice din Republica Moldova. În contextul proiectului 
de reabilitare a cetăţii, lansat recent și finanţat din fonduri europene, am 
realizat în toamna anului 2019 săpături arheologice preventive, ale căror 
rezultate vor fi prezentate în această comunicare. Cercetările arheologice 
au fost efectuate în diferite zone ale cetăţii. Aceste săpături, chiar dacă s-au 
realizat pe suprafeţe mici, sunt foarte importante și susţin ideea necesităţii 
de a face săpături arheologice la scară largă în interiorul și în afara cetăţii. 
Dar aceste cercetări trebuie realizate împreună cu colegi din alte domenii, 
cum ar fi geologie, arhitectură etc.

* Comunicarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.06 „Cercetarea și valo-
rificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova”.
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I S T O R I E  M E D I E VA L Ă 
Ş I  M O D E R N Ă

Prolegomenă la o istorie a vitejiei: nobili din comitatul 
Bihor, slujindu-l pe rege (începutul secolului al XIII - mijlocul 
secolului al XIV-lea)

Sorin ȘIPOȘ 

Lumea medievală a fost structurată pe raporturi de suzeranitate-vasalitate, 
care presupun obligaţii încadrate în formula deja consacrată de consilium et 
auxilium din partea vasalului. La rândul său, suzeranul era îndatorat să-și 
ajute vasalul, atunci când acesta din urmă avea nevoie de sprijin. În plus, 
relaţia contractuală avea ca temei feudul sau domeniul concedat de suze-
ran vasalilor pentru slujbele prestate. Buna funcţionare a acestor raporturi a 
fost adesea pusă la încercare de cauze multiple, încât nu de puţine ori suze-
ranii au fost părăsiţi de o parte a vasalilor în momentele cele mai critice 
sau, dimpotrivă, vasalii nu erau sprijiniţi în conflictele iscate cu vecinii lor, 
fapt care se repercuta în mod direct asupra raporturilor mai sus pomenite. 
În consecinţă, actele care succed un conflict militar descriu – cu amănunte 
chiar  – faptele de vitejie, curajul și credinţa supușilor. Din textul actelor 
privilegiale, de danie, transpare poate mai limpede ca niciodată intensitatea 
trăirilor celor angajaţi într-un conflict armat sau diplomatic. Este una dintre 
modalităţile prin care suzeranii recunosc public și transmit memoriei celor 
prezenţi și a celor viitori, prin intermediul actului scris, faptele de vitejie 
și credinţă, manifestate de vasali faţă de senior. Ca o regulă generală, se 
remarcă o creștere de tonalitate în descrierea faptelor de vitejie în condiţiile 
în care suzeranul a fost confruntat cu situaţii excepţionale, iar intensitatea 
trăirilor sale sunt majore. Tema curajului, a vitejiei și a fidelităţii în Transil-
vania sec. XIII - prima jumătate a secolului al XIV-lea, deși apare frecvent 
în cercetările istoricilor români și maghiari, poate să constituie un veritabil 
subiect de cercetare prin consultarea unei literaturi de specialitate adecvate, 
care să furnizeze sugestii teoretice și metodologice, prin analize compara-
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tive, prin interogarea documentelor păstrate într-o altă grilă, prin preluarea 
unor metode de analiză și interpretare din domeniile conexe: filologie, lite-
ratură medievală, religie și antropologie, prin idei și imaginar politic etc. 
Tema s-a bucurat de o atenţie specială din partea specialiștilor europeni și a 
fost investigată cu deosebire de istorici. 
Situaţia excepţională prin care au trecut suveranii maghiari îi determină să 
facă elogiul fidelităţii și al faptelor de vitejie. În procesul de donaţie, făcut 
de regele Ungariei către supușii săi, un document important care discută și 
despre realităţile din comitatul Bihor este diploma de danie, conferită de 
regele Bela al IV-lea lui Paul, judele regal și comite de Zala. 
Ducele Ștefan face și el apologia fidelităţii, a credinţei pe care supușii tre-
buie s-o arate suzeranului. Formulările din documente sunt sugestive în 
acest sens. Avem de-a face cu un adevărat arsenal de termeni care definesc 
din diverse perspective ceea ce înseamnă fidelitatea. În documentele emise 
apar frecvent formulări care fac apologia credinţei, a dragostei, a sinceri-
tăţii, a curajului, pe care vasalul trebuia să le arate în faţa suzeranului. Din 
cele 74 de documente păstrate, 35 cuprind referiri la faptele de credinţă și la 
răsplata oferită de Ștefan nobililor care l-au ajutat în confruntarea militară. 
Din cele 35 documente, prin care Ștefan își răsplătește supușii, cel mai frec-
vent cuvânt folosit este termenul credinţă. Acest cuvânt apare de 19 ori. La 
mare distanţă sunt și alţi termeni, care pun în evidenţă fidelitatea supușilor, 
anume: slujbă  – de nouă ori, primejdui  – de cinci ori, dragoste  – de trei, 
sinceritate – de două, devotat – o singură dată. 
Ladislau IV, regele Ungariei, ţinând cont de faptele de credinţă ale lui Petru, 
fiul lui Dorogh, și de slujbele fraţilor săi, despre care se știe că au strălucit în 
repetate rânduri în diferite expediţii și în deosebite treburi grele ale regatu-
lui nostru, a dăruit, a înapoiat și a întors numitul pământ Săcuieni lui Petru, 
fiul lui Dorogh, și fraţilor săi Laurenţiu și Nicolae. 
La începutul secolului al XIV-lea, în fruntea regatului Ungariei a ajuns Carol-
Robert de Anjou. Începuturile au fost dificile, deoarece regele a pornit un 
conflict deschis cu baronii regatului. La 20 iulie 1312, Carol-Robert l-a 
răsplătit pe magistrul Grigore, fiul lui Laurenţiu de Valea lui Mihai, pentru 
faptele de credinţă și meritele slujbelor sale. Concret, regele face referire în 
document la conflictul militar pe care l-a avut cu Matei Csák, în special la 
bătălia de la Rozhanovce din 15 iunie, lângă Košice. Potrivit contemporani-
lor, din vremea tătarilor nu a mai fost o luptă atât de grea în regat și, cu toate 
că de partea regelui au căzut mai mulţi, totuși el a repurtat o victorie glorioasă.
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Problema hotarului moldo-muntean din secolele XIV-XV 
în istoriografia română

Alexandru BEJENARU

În istoriografia naţională, subiectul frontierei moldo-muntenești a cunos-
cut o vastă dezbatere în contradictoriu. Iniţial, această frontieră era privită 
în literatura istorică locală ca fiind una obișnuită, lipsită de orice trăsături 
speciale faţă de hotarele cu alte state. Poziţia respectivă era specifică pentru 
epoca cronicarilor moldoveni și munteni ai secolului XVII, precum și pen-
tru opera lui Dimitrie Cantemir, persistând până la începutul secolului al 
XIX-lea.
Odată cu conștientizarea românilor din cele două Principate ca o singură 
naţiune, existenţa în trecut a hotarului dintre Moldova și Muntenia punea 
problema interpretării acestuia în spiritul timpului. Pentru a sublinia cali-
tăţile speciale ale graniţei moldo-muntenești, Petru P. Panaitescu reitera 
stabilitatea nemaipomenită a frontierei dintre cele două state, care s-ar fi 
menţinut până la Unirea Principatelor Române din 1859; spre deosebire 
de el, Constantin Cihodaru accepta posibilitatea schimbărilor teritoriale 
între Moldova și Ţara Românească, însă doar după un acord benevol între 
cei doi domni.
Contribuţii semnificative în problema hotarului moldo-muntenesc aparţin 
lui Anton Paragină, care aprecia formarea acestei frontiere ca o înaintare 
treptată a controlului Ţării Moldovei spre sud, culminând cu domnia lui 
Ștefan cel Mare și punerea sub controlul său a frontierei pe cursul Milcovu-
lui, însă nu toate concluziile propuse au fost acceptate în cadrul istoriogra-
fiei contemporane, Emil Lupu criticând tranșant unele dintre ele. Marian 
Coman susţine că extinderea concomitentă – politică și demografică – din 
partea vestică a Ţării Românești și partea de nord a Moldovei s-a desfășurat 
activ spre teritoriul mult mai puţin populat al Vrancei și al câmpiei Siretului 
Inferior după căderea dominaţiei mongole. Ciocnirea acestor două mișcări 
a rezultat în formarea unui hotar comun favorabil, iniţial, voievozilor mun-
teni, iar contestarea status-quo-lui din partea domnilor Moldovei va genera 
rivalitatea îndelungată a celor două state în secolul al XV-lea.
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Aceste viziuni, dar și contribuţiile altor cercetători în domeniu, demon-
strează că istoriografia română la etapa actuală a generat un material biblio-
grafic vast privind studiul constituirii și evoluţiei hotarului moldo-munte-
nesc, focusându-se, în același timp, pe analiza cazurilor concrete ale istoriei 
fortificaţiilor și localităţilor din sudul Moldovei (Crăciuna, Soci, Putna 
etc.) și pe efectuarea cercetărilor arheologice în regiune.



48

Rolul lui Stephanus Brodericus în negocierea Păcii de la 
Oradea din 1538

Laura ARDELEAN

Moartea regelui Matia Corvin în anul 1490, fără a lăsa un moștenitor legi-
tim, a deschis dispute între pretendenţii la coroana Sfântului Ștefan. Într-
un final, este proclamat rege Vladislau Jagello, care va rămâne pe tron până 
în 1516. Fiul acestuia, Ludovic al II-lea al Ungariei și Boemiei, va cădea în 
luptă la vârsta de 20 de ani în bătălia de la Mohács din 1526, unde forţele 
maghiare au suferit o înfrângere dureroasă în faţa armatei otomane. Conse-
cinţele au fost grave, Ungaria fiind împărţită între cele două puteri – Impe-
riul otoman și Casa de Austria. S-au iscat iarăși discuţii cu privire la coroana 
Ungariei, punându-i faţă în faţă pe cei doi rivali puternici, Ferdinand de 
Habsburg și Ioan Zápolya, fiul lui István Zápolya, fost locţiitor al regelui 
Matia Corvin în Austria. Pacea, așa-zisă secretă, de la Oradea, încheiată la 
24 februarie 1538, pune capăt, pentru moment, conflictelor militare dintre 
cele două tabere. Desigur, premergător încheierii tratatului de pace, au avut 
loc o serie de negocieri. Prelatul Stephanus Brodericus, umanist format la 
școlile italiene, a fost unul dintre negociatorii păcii, fiind prezent la mai 
multe întâlniri care au avut loc. De reţinut că imediat după Mohács, bătălie 
la care a participat și el, s-a situat în rândul partizanilor lui Ferdinand de 
Habsburg, ca, mai apoi, să-l regăsim printre mijlocitorii lui Zápolya. De 
altfel, acesta din urmă, ca răsplată pentru serviciile sale diplomatice, credem 
noi, l-a nominalizat pe Brodericus episcop de Pécs, iar din 1538 l-a numit 
episcop de Vác.
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Personalitatea domnului Ţării Moldovei Petru Rareș 
în istoriografia poloneză contemporană

Ion CHEPTENE

Relaţiile dintre Ţara Moldovei și Regatul Poloniei în perioada domniilor lui 
Petru Rareș (1527-1538, 1541-1546) reprezintă un răstimp de tensionare 
politică, marcată profund de problemele teritoriale, precum și de evoluţia 
pe „pantă descendentă” a cadrului politic internaţional în Europa de Sud-
Est. 
La etapa actuală, când are loc valorificarea informaţiilor din arhive, istori-
ografia poloneză acordă o atenţie mult mai susţinută relaţiilor bilaterale. 
Totuși istoricii polonezi manifestă un interes sporadic, în cele mai multe 
cazuri, istoriografia tinde să se orienteze spre analiza activităţii unor perso-
nalităţi marcante sau apelează la unele aspecte fixe, evitându-se o abordare 
integrală a relaţiilor politice moldo-polone. Comunicarea respectivă vine să 
nominalizeze modalitatea în care istoricii polonezi apreciază personalitatea 
domnului moldovean Petru Rareș și rolul respectivului în evoluţia politică 
a sud-estului european în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Petru Rareș 
a prezentat interes pentru istoricii poloni începând cu secolul al XIX-lea și, 
în contextul „unui nou val” de atenţie faţă de istoria vecinului sudic, inten-
ţionăm să analizăm opiniile și aprecierile oferite domnului Ţării Moldovei 
în publicaţiile recente, or, cunoașterea lor va contribui la valorificarea efici-
entă a realizărilor mediului istoric din Polonia, ce se preocupă de relaţiile 
dintre Ţara Moldovei și Regatul Poloniei în secolul al XVI-lea.
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Epidemia de ciumă din Transilvania, 1633-1636. Noi date și 
consideraţii

Mihai GEORGIŢĂ

Dacă, în contextul războiului de 30 de ani, Italia și Franţa au fost lovite, 
între anii 1629-1632, de un nou val de ciumă, Transilvania, pe fondul 
capriciilor climatice și a foametei, a fost bântuită de o epidemie virulentă de 
ciumă între 1633-1636. Ea a cuprins aproape întregul principat, mai întâi 
mediul urban, unde populaţia era mai densă, și apoi a pătruns în mediul 
rural, de unde autorităţile nu mai puteau aduna dijmele, căci satele se pus-
tiiseră. Datele din Urbariile Ţării Făgărașului, întocmite în 1637, vin să 
întărească constatările dietelor. Studiul nostru se bazează pe reanalizarea 
bibliografiei existente, a cronicilor vremii, dar și a documentelor edite, cum 
ar fi Urbariile Ţării Făgărașului. Totuși contribuţia esenţială are la bază o 
serie importantă de documente inedite, aflate de noi în Arhiva Orașului 
Bistriţa, păstrată la Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Cluj. Corespon-
denţa magistratului bistriţean cu diferite autorităţi și persoane ne dezvăluie 
aria de răspândire a molimei – nu doar în districtul Bistriţei și în comitatele 
apropiate, ci și în restul scaunelor săsești din Transilvania.
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Locul lui Ioan Inochentie Micu-Klein în istoria naţionalismului 
românesc în concepţia lui Nicolae Iorga

Mihai DRECIN

În februarie 1922, în volumul Doctrinele Partidelor Politice, alături de alte 
studii dedicate marilor partide politice ale vremii, marele istoric își prezintă 
doctrina partidului său, Partidul Naţionalist-Democrat, înfiinţat în 1910, 
în România Mică, și rămas în activitate până în 1938. 
Precizând principiile de bază ale partidului său – naţionalismul democratic, 
necesitatea culturalizării naţiunii și sentimentul unităţii naţionale –, Nico-
lae Iorga face o istorie a naţionalismului la români. El consideră că, încă 
din zorii evului mediu, acesta a parcurs următoarele etape: faza primitivă 
(sec. IV-XVI), faza durabilă (sec. XVII), faza naţionalismului definitiv (sec. 
XVIII), faza naţionalismului matur modern (sec. XIX).
În această schemă, argumentată cu detalii logice, este încadrat naţionalis-
mul Școlii Ardelene și al predecesoarelor ei, în frunte cu Episcopul greco-
catolic Ioan Inochentie Micu-Klein. Acest naţionalism, continuat în seco-
lul XIX - începutul secolului XX, este etichetat ca unul petiţionar, bazat 
pe argumente ale dreptului istoric: memoriile lui Ioan Inochentie Micu-
Klein către Curtea imperială de la Viena și Sfântul Scaun, Supplex Libellus 
Valachorum (1792), Hotărârea de la Blaj din mai 1848, Pronuciamentul 
de la Blaj (mai 1868), Memorandumul (1892), Replica lui Aurel C. Popo-
vici (1892). Prin comparaţie, cel din România Mică este considerat politic, 
împlinit prin realizări concrete prin propria forţă (1859, 1866, 1877/78, 
1881).
Până la urmă, aceste două căi de luptă pentru apărarea intereselor naţionale 
se vor uni în vâltoarea revoluţiei române din 1918-1919, ducând la forma-
rea statului naţional unitar.
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Din istoria instituţiei căsătoriei în Ţara Moldovei 
în sec. al  XVII-lea - începutul sec. al XIX-lea: 
procedura de cercetare a mirilor

Alina FELEA

În comunicare, elaborată în baza colecţiilor de documente publicate, a 
relatărilor călătorilor străini și a cronicarilor, se va prezenta și analiza unui 
aspect din istoria instituţiei căsătoriei din Ţara Moldovei în sec. XVII  - 
începutul sec. al XIX-lea – Procedura de cercetare a mirilor. 
În Ţara Moldovei, ca și în Ţara Românească și Transilvania, în perioada 
sec. al XVII-lea - începutul sec. al XIX-lea, Încununarea era precedată de o 
anumită procedură de cercetare a ambilor tineri, pentru a vedea dacă sunt 
îndeplinite toate condiţiile pentru încheierea alianţei matrimoniale și a 
exclude impedimentele pentru căsătorie: „Și fără de a nu să numi cu nume 
amândoao feaţele ceale ce vor să să cunune, și fără cercetare, ca nu cumva să 
fie vreo pricină, de carea opreaște sf(â)nta pravilă, care pecetluituri sînt să 
se ia de la protopopul, sau epistatul ce va fi rânduit asupra acestei trebi”. În 
comunităţile ortodoxe, procedura de cercetare urma să fie efectuată de către 
preotul paroh al Bisericii ortodoxe, enoriași ai cărora erau tinerii. În cazul 
când mirii erau din aceeași localitate, nu existau probleme, iar în cazul când 
mirii erau din localităţi diferite, cercetarea se făcea de către fiecare preot 
separat. Dacă mirii treceau cu succes toate punctele de cercetare – liberul 
consimţământ al tinerilor, acceptul părinţilor, vârsta necesară, gradul de 
rudenie existent, iar în cazul recăsătoriilor – dacă au dreptul la recăsătorie, 
cu respectarea tuturor condiţiilor și lipsa impedimentelor  –, ei obţineau 
permisiune de căsătorie. 
După ce se stabilea că se respectau prevederile enumerate mai sus, trebuia 
efectuată cercetarea privind excluderea interdicţiilor. În secolul al XVIII-
lea, în Biserica Răsăriteană pătrunde obiceiul vestirilor, care devine o con-
diţie canonică a Sfintei Taine a Nunţii, iar strigarea se făcea în biserica paro-
hială a mirilor. Citându-l pe Nicolae Milaș, preotul Irimia Marga constată 
că pentru întreaga Biserică Apuseană vestirile au fost generalizate de Papa 
Inocenţiu al III-lea. Rostul vestirilor era următorul: 1) înștiinţarea comu-
nităţii enoriașilor despre intenţia tinerilor de a întemeia o familie nouă; 
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2) aflarea eventualelor impedimente la încheierea căsătoriei. În cazul când 
mirii făceau parte din parohii diferite, vestirile se făceau în fiecare biserică 
parohială aparte. Vestirile se făceau trei duminici consecutiv după Sfânta 
Liturghie și făceau parte din cercetarea canonică.
Dacă erau respectate toate condiţiile și erau excluse interdicţiile, autorităţile 
ecleziastice eliberau un peci de cununie, care era un permis de cununie, un 
act oficial, scris și ștampilat cu sigiliu, prin care protoiereul permitea căsă-
toria: „Și ori cu a cui voie, sau și silă de către vreun boiariu de ar fi, nici de 
cum să nu îndrăznească a cununa fără asemenea pecetluit orice obraz va fi”.
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Un document în limba română din a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea privind combaterea emigraţiei din Transilvania

Ionuţ CIORBA

Secolul al XVIII-lea românesc oferă tuturor celor preocupaţi de studierea 
fenomenelor demografice o gamă întreagă de aspecte demne de interes, 
unele chiar impresinante. Alături de o creștere demografică neașteptată 
(îndeosebi din a doua jumătate a secolului), datorată scăderii mortalităţii 
și creșterii natalităţii (niciuna din aceste problematici nefiind suficient de 
bine explicată până în prezent, nici măcar de istoriografia occidentală), a 
putut fi consemnată atunci și o mobilitate a populaţiei de un dinamism și 
cu valori deosebit de ridicate.
Cea mai spectaculoasă – din punct de vedere cantitativ – componentă a 
deplasărilor de populaţie pe tot parcursul secolului al XVIII-lea a consti-
tuit-o fenomenul emigraţionist. Atât datele, existente la nivelul unor loca-
lităţi, cu referire la ponderea numerică a celor care își părăseau locurile de 
baștină, cât și cele cu caracter general vin să susţină afirmaţia noastră. 
În mod firesc, în asemenea condiţii, autorităţile (atât cele centrale, cât și 
cele provinciale sau locale) au depus eforturi susţinute, menite a diminua 
acest fenomen. Între măsurile luate, s-a remarcat cea a tipăririi și difuzării 
pe o scară cât mai mare a unor texte în limba română, foarte bine structu-
rate, prin care se propuneau remedii, erau vehiculate pedepse sau, după caz, 
recompense pentru cei care ajutau la prinderea unor bejenari sau ofereau 
informaţii ce ar fi putut duce la deconspirarea planurilor lor etc. Faptul că 
aceste documente au fost publicate în limba celor care formau majoritatea 
locuitorilor provinciei nu este fortuit: procentual, cei mai mulţi emigranţi 
erau români. Spre ei trebuia, în consecinţă, îndreptat nemijlocit mesajul 
acestor documente.
Tipăritura avută de noi în vedere în aceste rânduri se înscrie și ea în această 
serie. A fost publicată în anul 1787 și este compusă din patru capitole 
mari (I. „Despre emigraţie sau eșirea din ţară”; II. „Despre verbuirile ceale 
streine”; III. „Despre vicleana săducere”; IV. „Despre răpirea supușilor”) și 
cuprinde 47 de puncte. 
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Din întregul discurs al documentului pare a se desprinde ideea că dislocarea 
unei părţi a populaţiei transilvănene a perturbat zona din care aceasta a ple-
cat. Dincolo de consecinţele economice induse de o astfel de situaţie și de 
faptul arătat și mai sus că, de regulă, pleca populaţia viguroasă, având o stare 
de sănătate bună, e de presupus că fluxul migrator a atras după sine, în timp, 
și alte efecte demografice, precum creșterea ponderii populaţiei bătrâne în 
rândul celei rămase, scăderea nupţialităţii și a natalităţii etc.
Descrierea în cuprinsul tipăriturii a unui număr mare de scenarii și posibi-
lităţi de emigrare și referirea deopotrivă la categorii de populaţie calificată 
ori la simpli ţărani pot fi interpretate ca indicii ale caracterului masiv al 
emigrării în această perioadă. 
Nu cunoaștem tirajul în care documentul a fost tipărit și, chiar dacă acesta 
a putut fi unul consistent, impactul mesajului său a fost unul puţin sem-
nificativ. Dovedește acest lucru inclusiv seria de alte tipărituri, care i-au 
urmat, prin intermediul cărora se stabileau termene pentru cei fugiţi în Ţara 
Românească și Moldova; una apărută în două ediţii în același an 1787, alta, 
prin care se determinau măsuri de prevenire a emigraţiei înspre aceleași pro-
vincii românești, din 1832. Seria lor este completată de documente emise 
de autorităţile locale, comitatense etc. Multitudinea acestora e o dovadă în 
sine a faptului că spaţiul transilvănean a fost, în toată această perioadă, un 
areal de permanente plecări de populaţie, un rezervor demografic capabil, 
parcă, mereu să alimenteze spaţiile învecinate.
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Politica lingvistică a ţarismului în școlile sătenilor-proprietari 
(foștii coloniști străini) din Basarabia

Ion EREMIA

Intensificarea procesului de rusificare a comunităţilor foștilor coloniști stră-
ini de pe teritoriul Imperiului Rus începea în anul 1871, când, prin legea 
din 4 iunie, toate actele ce ţin de procedura de judecată și actele de secre-
tariat se perfectează în limba rusă. În anul 1881, Direcţia școlilor populare 
din Basarabia a propus coloniștilor să reformeze școlile lor bisericești în 
școli primare cu predarea în limba rusă, după modelul școlilor Ministerului 
Învăţământului Public (MÎP), dar coloniile, cu excepţia a trei din ele, au 
răspuns că ei sunt obligaţi să respecte cerinţele guvernului, dar nu sunt de 
acord să ia decizia precum că ei singuri doresc schimbarea statutului școlilor 
lor. În anul 1885, aceeași Direcţie a propus ca în școlile coloniștilor să fie 
primiţi învăţători ruși, doar pentru a preda limba rusă. Coloniștii au răs-
puns că îi primesc cu plăcere, numai dacă guvernul îi va întreţine din contul 
său, fiindcă comunităţile nu au mijloace pentru aceasta. 
În darea de seamă a unui cinovnic (nu se dă numele – I.E.), care a inspec-
tat școlile din gubernia Basarabia se menţionează că locuitorii din satele 
coloniștilor conștientizează foarte bine neajunsurile școlii lor, dar o păzesc 
foarte zelos de orice schimbări, care, după cum cred ei, vor duce la scoaterea 
școlilor de sub controlul și conducerea preoţilor locali, la introducerea lim-
bii ruse în predare, la înlocuirea cadrelor didactice cu oameni ruși, ceea ce va 
duce la slăbirea închistării naţionale și a spiritului strict german al școlilor și 
coloniștilor. Din această cauză coloniștii fac totul pentru ca să fie menţinută 
situaţia anterioară.
Începând cu anul 1896, se fac primele încercări de a introduce limba rusă ca 
limbă de predare a disciplinelor în școlile primare din comunităţile foștilor 
coloniști străini. 
În urma examinării problemei, Consiliul de Stat a luat decizia de a acorda 
ministrului învăţământului public libertatea ca, în măsura posibilităţilor, 
treptat, să introducă în școlile sătenilor-proprietari (foștilor coloniști stră-
ini) predarea în limba rusă, dar cu condiţia ca limba maternă a elevilor și 
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religia lor să fie predată în limba de origine, cu numărul de ore necesar pen-
tru însușirea cuvenită a acestor discipline.
Este evident că autorităţile ţariste s-au străduit din răsputeri să implemen-
teze hotărârea luată de a introduce limba rusă în școlile coloniștilor, ceea ce 
a trezit nemulţumirea profundă a acestora. În adresa MÎP a venit o plângere 
(1907) din 333 de comunităţi ale sătenilor-proprietari (foștilor coloniști 
germani) din cinci gubernii, printre care și Basarabia, în care se cerea să li se 
permită predarea în școlile lor în limba maternă, adică în limba germană, a 
tuturor disciplinelor, cu excepţia istoriei și geografiei Rusiei. Solicitarea de 
a introduce din nou predarea în limba germană se motivează prin aceea că 
predarea în limba rusă, puţin cunoscută elevilor germani, îngreuiază proce-
sul educaţional în școală, reţine dezvoltarea mintală a copiilor, contribuie 
puţin la însușirea de către copii a limbii de stat. Mai mult chiar, studierea 
insuficientă a limbii materne în școală îi împiedică pe copii să urmărească 
serviciul divin în limba germană, ceea ce complică procesul de pregătire 
pentru confirmare.
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Aspecte comparative privind instituirea magaziilor de rezervă 
a cerealelor în Principatele Române și Basarabia (1832-1840)

Andrei EMILCIUC

Sub supravegherea guvernatorului rus al principatelor Române Pavel Kise-
leff, aici au fost adoptate primele legi supreme – așa-numitele Regulamente 
Organice: în Ţara Românească – la 13 iulie 1831, iar în Moldova – la 13 
ianuarie 1832. Multe din prevederile acestora erau, de fapt, reproduceri ale 
legislaţiei existente în Imperiul Rus. Astfel, Regulamentele caută să asigure 
hrana locuitorilor pentru ani secetoși prin organizarea, în acest scop, în loca-
lităţile rurale a magaziilor de rezervă, unde urmau a se depozita cereale în 
anii buni, cel mult trei ani de-a rândul. Pentru a asigura hrana orașelor în 
anii de lipsă, regulamentul arată diferite măsuri ce se puteau lua, mergându-
se până la oprirea exportului. De fapt, în baza Regulamentului din 14 aprilie 
1822, astfel de magazii fuseseră instituite, către anul 1830, în 40 de guber-
nii ale Imperiului Rus, inclusiv în gubernia megieșă cu teritoriul dintre Prut 
și Nistru – Podolia, în alte 12 – pentru asigurarea securităţii alimentare a 
populaţiei erau percepute prestaţii în bani, inclusiv în cealaltă gubernie 
megieșă cu Basarabia – Herson. Desigur, aceste magazii nu erau o invenţie 
a legiuitorului rus, fiind, la rândul lor, împrumutate din practica europeană.
La acel moment, în Basarabia magaziile de rezervă a cerealelor încă nu erau 
instituite, chiar dacă autonomia sa administrativă fusese deja suprimată 
(1828) și provincia a fost inclusă în sistemul comercial-vamal al Imperiu-
lui Rus (de la 1 ianuarie 1831). Mai mult ca atât, către momentul izbucni-
rii foametei din 1833-1834, în ambele gubernii de la hotarele Basarabiei 
funcţionau magazii de rezervă a cerealelor. La 5 iulie 1834, în Imperiul Rus 
fusese aprobat un nou Regulament, ce se referea la magaziile de rezervă, 
care venea să-l înlocuiască pe cel 14 aprilie 1822, Basarabia fiind inclusă 
expres în prevederile lui. În cadrul discuţiilor din anul 1835, Comitetul de 
Miniștri a hotărât a se acorda provinciei un răgaz de patru ani pentru con-
struirea magaziilor de rezervă. La 16 ianuarie 1836, împăratul rus a aprobat 
propunerile Cabinetului de Miniștri în această privinţă. Astfel, abia înce-
pând cu anul 1840, Basarabia urma să fie inclusă definitiv în sistemul – exis-
tent deja în imperiu – de asigurare alimentară a populaţiei, în conformitate 
cu prevederile Regulamentului din 5 iulie 1834.



59

Listele nobililor cu drept de vot – sursă importantă 
în studierea istoriei nobilimii din Basarabia 
(Studiu de caz: alegerile nobiliare din 1841)

Cristina GHERASIM 

Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia reprezintă un organ delibera-
tiv suprem, instituit în baza Regulamentului din 29 aprilie 1818. Adunarea 
regională/gubernială a deputaţilor nobilimii din Basarabia alegea consilierii 
regionali/guberniali și judeţeni ai nobilimii și persoanele cu funcţie de răspun-
dere – reprezentanţi ai nobilimii în instituţiile regionale/guberniale și jude-
ţene. Adunarea examina cele mai stringente probleme privind administrarea 
Basarabiei, perfecta registrele genealogice ale nobilimii, confirma drepturile 
de nobil, excludea din starea socială de nobil. Alegerile în Adunarea Deputa-
ţilor Nobilimii se desfășurau o dată la 3 ani, în acest context fiind prezentate 
listele nobililor pentru fiecare judeţ, care deţineau dreptul de a participa la 
alegeri și de a fi aleși în diverse funcţii. Listele respective reprezintă o sursă 
importantă pentru studierea diverselor probleme de ordin social-economic și 
politic ale nobilimii basarabene, deoarece includ informaţii personale despre 
nobili, cum ar fi: numele, prenumele, funcţia și rangul, conform Tabelului 
rangurilor al lui Petru cel Mare, vârsta și indicarea părţii din Cartea Genealo-
gică a Neamurilor nobile din Basarabia, în care acesta era inclus. În plus, listele 
în cauză conţin date preţioase privind situaţia social-economică a nobililor, 
proprietăţile funciare deţinute, inclusiv numărul desetinelor de pământ ara-
bil și nearabil, numărul de ţigani și de ţărani care locuiesc pe moșia acestuia. 
Spre exemplu, în listele nobililor, prezentate pentru judeţul Soroca în anul 
1841, există informaţii despre 32 de nobili care au dreptul, în baza propri-
etăţii deţinute, să participe la alegeri, cum ar fi cazul funcţionarului de clasa 
XII-a, Tudor Egor Russo, 33 ani. Acesta era inclus în Partea a VI-a a Cărţii 
Genealogice a Neamurilor Nobiliare, deţinea în proprietate moșia Cuhurești, 
cu o suprafaţă de 2700 desetine de pământ, care îi aducea proprietarului un 
venit anual de 3000 ruble și în care locuiau 8 ţigani și 110 familii de ţărani, 
în baza contractului încheiat cu proprietarul. Respectiv, analiza acestor regis-
tre, ce constituie o sursă importantă de patrimoniu, ne permite să realizăm o 
imagine complexă despre situaţia nobilimii din Basarabia în anul desfășurării 
alegerilor în Adunarea Deputaţilor Nobilimii. 
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Biserica Ortodoxă din Basarabia ca instrument de propagare a 
tradiţiei ortodoxe ruse și a cultului ţarului

Ion GUMENÂI

Odată cu formarea eparhiei Chișinăului și Hotinului, această unitate admi-
nistrativ-religioasă se încadrează întregului sistem al Instituţiei Bisericii 
Ortodoxe din Imperiul Rus. 
Din acest punct de vedere, are loc modificarea funcţiilor deţinute de către 
acest organism, orientate spre îndepărtarea populaţiei locale de tradiţia 
firească românească, și familiarizarea autohtonilor cu tradiţia ortodoxă 
slavo-rusă. 
Astfel, latura firească de îndrumare spirituală a populaţiei de către Biserica 
Ortodoxă trece pe un plan secund, în faţă fiind puse două linii directorii: 
promovarea tradiţiei ortodoxe ruse, cu panteonul său divin și tradiţia slavă, 
și propagarea cultului imperial rus, al ţarului.
În acest sens, vom acorda o atenţie specială mărturiilor și factologiei proble-
mei, îndeosebi în perioada Mitropolitului și Exarhului Gavriil Bănulescu-
Bodoni, dar și a urmașilor săi, deoarece date cu referire la această activitate 
pot fi culese pe tot parcursul stăpânirii ruse. 
Se poate constata că avem de a face nu numai cu un „import” al persoanelor 
sanctificate ruse în tradiţia autohtonă, dar și cu elemente de introducere a 
unor noi sărbători religioase, precum și de modificare a serviciului divin – 
lucru ce se efectua conform dispoziţiei Sfântului Sinod, ca exponent al inte-
reselor autocratorului rus, și se executa de către arhiereii aflaţi la conducerea 
eparhiei Chișinăului și Hotinului. 
Paralel propagării tradiţiilor ortodoxe ruse, avea loc și un intens proces de 
predicare și propovăduire a cultului Ţarului și a familiei sale. Deci Biserica 
Ortodoxă devenea instrumentul principal de propagandă a cultului auto-
cratorului de la Sankt-Petersburg în rândurile populaţiei din spaţiul pruto-
nistrean.
Potenţarea rolului Bisericii Ortodoxe pentru ideea Imperială rusă va avea 
loc odată cu lansarea de către Nicolai I a cunoscutei triade „Ortodoxie, 
autocraţie, popor” – cei trei piloni pe care urma să se menţină statalitatea 
rusă. Este interesant că anume „ortodoxia” ocupă, în această triadă, locul 
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primordial, char dacă e vorba de un stat multinaţional și multiconfesional, 
iar „autocraţia” este pe locul al doilea, cedând primul loc Bisericii Această 
poziţie a Bisericii Ortodoxe Ruse existase anterior și s-a păstrat și ulterior, 
fiind cunoscute asemenea slogane ca: „Pentru Credinţă, Ţar și Patrie” (За 
Веру, Царя и Отечество) sau „Dumnezeul Rus, Ţarul Rus și poporul 
rus” (Русский Бог, русский Царь и русский Народ). Astfel, nu împăra-
tul cuprinde cu puterea sa toate popoarele supuse sie, ci există o credinţă 
principală și un popor principal (evident, cel rus), care urmau să înglobeze 
celelalte naţiuni și confesii.
Activitatea de propagare și de introducere în imaginarul basarabenilor 
a persoanei ţarului  – ţarului ortodox, ţarului eliberator, ţarului-domn  – 
poate fi constatată, în primul rând, în titlurile și introducerile la cărţile reli-
gioase, publicate la tipografia eparhială din Chișinău. Acest fapt devine evi-
dent, daca facem o comparaţie cu lucrările religioase apărute în Moldova, 
Ţara Românească sau Bucovina, zonă aflată sub stăpânirea Împăratului de 
la Viena. Bineînţeles, pot fi indicate și o serie de alte mărturii, reflectate în 
comunicarea pe care ne propunem s-o prezentăm. 
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Legislaţia migraţionistă ţaristă din anii ’70-’90 
ai secolului XIX privind emigrarea populaţiei în Crimeea, 
Caucaz și Nordul Mării Negre

Viorel BOLDUMA

Perioada de după ocuparea peninsulei Crimeea de către Rusia ţaristă, 
urmată de cea a Războiului Crimeii (1853-1856) și a Războiului ruso-turc 
(1877-1878), au determinat migrarea în masă a populaţiei băștinașe din 
Crimeea, Caucaz, Nordul Mării Negre, în special, în Imperiul Otoman. În 
schimb, ţăranii din guberniile Rusiei ţariste, după anularea șerbiei din anul 
1861, creștini din Imperiul Otoman, în principal greci, sârbi și bulgari, emi-
grează în Crimeea, Caucaz și în regiunea de coastă a Mării Negre. 
În vederea înţelegerii acestor procese, este necesar a cunoaște legislaţia ţaristă 
ce are o tangenţă directă cu problemele migraţiei din perioada respectivă.
Astfel, pentru a reglementa și a stimula emigrarea în regiunile indicate, 
autorităţile imperiale au adoptat actele normative corespunzătoare. 
Spre exemplu, la 8 noiembrie 1860, administraţia imperială adoptă Regu-
lamentul privind popularea pământurilor aflate în posesiune din Crimeea de 
către imigranţii străini. Conform acestui Regulament, emigranţii se bucu-
rau de un șir de înlesniri și privilegii, printre care scutirea de serviciul militar 
pe viaţă și de impozite pe un termen între 5 și 20 de ani. 
Practic, aceeași politică a fost promovată și în Caucaz. În această regiune, 
autorităţile ţariste au așezat o populaţie alcătuită din diverse etnii: ruși, 
ucraineni, greci, cehi, armeni, estonieni, moldoveni etc. Emigrarea popu-
laţiei în Caucaz se realiza în conformitate cu Regulamentul din 10 mai 
1862 privind așezarea în partea de vest muntoasă caucaziană a cazacilor din 
Kuban și alţi imigranţi din Rusia, iar emigraţia populaţiei în districtul Cer-
nomorsk era reglementată prin Regulamentul privind popularea districtului 
Mării Negre și gestionarea acestuia din 10 martie 1866. 
Ca urmare, Basarabia, anexată la Imperiul ţarist în anul 1812, era inclusă și 
ea în acest circuit, împreună cu celelalte gubernii. Condiţiile și modul de 
emigrare a populaţiei din Basarabia în regiunile indicate erau reglementate 
prin circularele, emise de guvernatorul Basarabiei, din 24 mai 1868 și 10 
iulie 1868. 
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Dacă primele manifestări ale emigraţiei populaţiei din Basarabia în regiu-
nile respective s-au remarcat încă în anii ’40 ai secolului XIX, după aplica-
rea în Basarabia a reformei agrare din 14 iulie 1868, procesul de emigrare se 
intensifică. Majoritatea ţăranilor au rămas decepţionaţi de modul în care a 
fost pusă în aplicare reforma agrară. Astfel, în perioada anilor 1868-1890, 
se înregistrează un număr mare de cereri ale ţăranilor din judeţele Akker-
man, Chișinău, Bender, Orhei și Soroca de a emigra în Caucaz, Crimeea și 
în nordul Mării Negre.
În concluzie, putem constata că autorităţile imperiale, practic, nu puneau 
piedici în acordarea permisiunii de emigrare a populaţiei. Condiţia prin-
cipală era să se respecte condiţiile stipulate în circularele și regulamentele 
referitoare la emigrare. 
 Prin urmare, scopul autorităţilor era de a popula și valorifica aceste pămân-
turi sudice bogate și de a-și crea o bază socială solidă, formată din populaţie 
alogenă, inclusiv din Basarabia.
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Opinii controversate privind definirea capitalismului ca sistem 
și specificul dezvoltării lui în Rusia

Valentin TOMULEŢ

În comunicarea de faţă se face încercarea de a analiza câteva concepte, 
expuse în istoriografia vest-europeană și americană, care vor permite să înţe-
legem mai profund specificul genezei și evoluţiei capitalismului în Rusia, 
iar de aici – și în Basarabia.
Termenul capitalism a fost introdus în circuitul știinţific la începutul seco-
lului trecut de economistul, sociologul și istoricul german Werner Zom-
bart (1863-1941), în opinia căruia capitalismul este rezultatul transformă-
rii mentalităţii economice în unele regiuni ale Europei, care s-a produs sub 
influenţa anumitor schimbări genetice. Această viziune poate fi expusă prin 
următoarea schemă: schimbări genetice → apariţia unei noi mentalităţi econo-
mice → apariţia gospodăriei capitaliste. În Rusia, acest punct de vedere a fost 
expus în lucrările timpurii ale lui L.H. Gumiliov. 
Istoricul și economistul german Max Weber (1864-1920) considera că 
geneza capitalismului poate fi exprimată prin următoarea formulă: noua 
religie → noua etică → noua mentalitate economică → geneza capitalismului, 
iar factorii care au dat naștere capitalismului sunt: activitatea economică 
consecvent raţională → contabilitatea raţională → tehnologia raţională → legile 
stabile raţionale. 
Economistul american și canadian Karl Polanyi (1886-1964) reprezenta 
capitalismul în următoarea schemă: apariţia producţiei mecanizate → noile 
relaţii de producţie și structuri sociale → victoria capitalismului. 
O interpretare, sub aspectul psihologic al genezei capitalismului, a fost 
expusă de economistul și istoricul austro-american Joseph Schumpeter 
(1883-1950). Ideea de bază expusă de acesta poate fi exprimată în formula: 
noile tehnologii în organizarea producţiei → crearea posibilităţii pentru obţi-
nerea beneficiului → respectiv, crearea condiţiilor favorabile pentru apariţia 
producţiei capitaliste. 
Economistul american Douglass Cecil North (1920-2015) considera că 
geneza capitalismului a avut loc graţie a trei tipuri de metodici inovaţionale 
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de gestionare a afacerilor, apărute încă în evul mediu: inovaţiile ce ridică 
mobilitatea capitalului → inovaţiile ce reduc riscul → inovaţiile ce reduc cheltu-
ielile informaţionale.
Sociologul și filosoful american Immanuel Wallerstein (1930-2019) con-
sideră că forma capitalistă de gospodărie/economie a luat fiinţă în cadrul 
sistemului comerţului mondial, iar capitalismul contemporan s-a născut în 
sec. al XVI-lea, când, graţie anumitor circumstanţe, în Europa de Vest eco-
nomiile-univers feudale au fost înlocuite cu economiile-univers capitaliste, 
bazate pe comerţ. Ulterior, economia-univers capitalistă europeană a supus, 
în urma expansiunii coloniale, celelalte economii-univers și economii-imperii 
și le-a transformat în una singură – economie-univers mondială. 
Sociologul englez Peter Saunders (născ. 1950) opinează că, deși capitalis-
mul ia forme diferite în locuri diferite și în vremuri diferite, este posibilă 
identificarea anumitor elemente-cheie care, împreună, pot ajuta la definirea 
lui ca sistem distinct, stabilind trei factori cu următoarea formulă: dreptul 
asupra proprietăţii private → schimbul de mărfuri în funcţie de preţul pieţei 
→ obţinerea sistematică și în interes propriu a profitului. Autorul definește 
capitalismul ca un sistem în care indivizii sau asociaţii de indivizi se află 
în competiţie reciprocă, încercând să acumuleze profit/avuţie prin obţinerea 
dreptului de a exploata terenuri, forţă de muncă și capital, pentru a produce 
bunuri, cu intenţia de a le vinde apoi pe piaţă și a obţine profit.
În istoriografia vest-europeană, capitalismul se reduce, în fond, la trei prac-
tici instituţionale de gospodărire: capitalismul = producţia de mărfuri (ori-
entată la cerinţele pieţei – V.T.) + concurenţa liberă + munca salariată. Dar 
sunt posibile și alte variante, când există numai producţia de mărfuri + libe-
rul schimb sau numai munca salariată și producţia de mărfuri.
Procesele istorice desfășurate în ţările din Europa de Vest nicidecum nu pot 
fi comparate cu cele din Rusia, din considerentul că acestea s-au petrecut 
în condiţiile și sub influenţa directă a sistemului de iobăgie. Nivelul înalt 
al centralizării puterii în Rusia, ce și-a găsit reflectare în faptul că statul 
se prezenta ca subiectul principal al dezvoltării social-economice, impli-
cându-se permanent în procesele obiective de dezvoltare a ţării, respectiv 
dându-i forme specifice – proces care poate fi observat în baza exemplului 
Basarabiei. Rusia a împrumutat doar parţial anumite elemente/scheme ale 
sistemului capitalist/modern din ţările Europei Occidentale, evitând, de 
cele mai multe ori, modelele clasice, aplicarea cărora ar fi fost imposibilă 
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din cauza prezenţei sistemului de iobăgie. Rusiei i-a fost specifică dezvol-
tarea asincronică, ce consta în statornicirea capitalismului și, concomitent, 
intensificarea sistemului de iobăgie. Procesul de geneză și evoluţie a relaţii-
lor capitaliste a fost puternic influenţat și de rolul reacţionar al politicii eco-
nomice și social-politice a dvorenimii ruse, care s-a orientat cu greu la noile 
relaţii ce apăreau în societate, opunându-se procesului de modernizare și 
europenizare a ţării.
Cercetările de ultimă oră din Rusia atestă că formarea modelului capitalis-
mului rus a fost influenţată de formele tardive ale relaţiilor feudale, care au 
contribuit nu doar la statornicirea relaţiilor capitaliste în perioada de până 
la reforma agrară (1861), dar au pus și bazele instituţionale ale sistemului 
economic al Rusiei contemporane.
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Neamul Celan – o dinastie duhovnicească din sec. al XIX-lea - 
începutul sec. al XX-lea

Petru VICOL

Cercetarea documentelor de arhivă și a altor surse scrise privind istoria bise-
ricească și a clerului din Basarabia, în perioada sec. al XIX-lea - începutul 
sec. al XX-lea, au scos la lumină mai multe dinastii duhovnicești. Una din 
ele este dinastia Celan, ai cărei reprezentanţi s-au răspândit în multe parohii 
din Basarabia, reușind să marcheze activitatea duhovnicească. Interesul faţă 
de acest neam de preoţi a apărut odată cu cercetarea istoriei parohiei din 
satul Cuhureștii de Jos, judeţul Soroca, unde îl descoperim pe preotul Feo-
dosie Celan, fecior de preot, născut pe la 1778. Documentele scot în evi-
denţă mai mulţi descendenţi ai acestui neam, printre ei fiind personalităţi 
ale vieţii bisericești din Basarabia. Îl amintim pe Sofronie Celan (n. 1864), 
absolvent al Seminarului Teologic din Chișinău și preot în mai multe paro-
hii sătești și din Chișinău. A avut un rol important în edificarea Bisericii 
cu Hramul Sfântului Ierarh Nicolae din Chișinău (1901) de pe lângă Spi-
talul Orășenesc, fiind executorul testamentului lui Nicolae Ivanov, felcer 
superior al spitalului. Un alt reprezentant al neamului este David Celan, 
fratele lui Sofronie Celan, născut în 1872. După absolvirea Seminarului 
Teologic din Chișinău, a păstorit în biserici din judeţul Orhei și orașul 
Soroca. A publicat mai multe articole în Buletinul Eparhiei din Chișinău 
și în revista Luminătorul, abordând probleme privind relaţia și atitudinea 
bisericii ortodoxe faţă de alte confesiuni religioase și aspecte legate de isto-
ria și activitatea parohiilor. Prin prezentul studiu, ne propunem să elucidăm 
cele mai relevante file din istoria acestui neam, precum și rolul lui în viaţa 
bisericească a Basarabiei.
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I S T O R I E 
C O N T E M P O R A N Ă

Consideraţii asupra istoriografiei românești referitoare la 
frontul de Est în al Doilea Război Mondial

Gabriel MOISA, Cristian CULICIU

O privire ceva mai superficială asupra istoriografiei românești de dinainte 
de evenimentele din decembrie 1989 poate lăsa impresia că printre cele mai 
importante direcţii de cercetare ale epocii s-au regăsit preocupările legate 
de cel de-al Doilea Război Mondial. O apropiere mai atentă însă asupra 
problematicii ne arată că lucrurile nu stau tocmai așa. Este adevărat, istoricii 
militari se numărau printre privilegiaţii vechiului regim, fiind unii dintre 
responsabilii principali ai conturării dimensiunii supereroice a neamului 
românesc de-a lungul istoriei, pornind de la convingerea că două treimi din 
istoria naţională a fost una eroică – de lupte și războaie pentru păstrarea 
fiinţei naţionale. 
Dacă vorbim exclusiv despre al Doilea Război Mondial, constatăm aceeași 
realitate raportată la contextul general al istoriografiei românești. Cea de-a 
doua mare conflagraţie mondială a secolului trecut, deși persistă încă ideea 
existenţei unei bibliografii „imense”, nu a fost tocmai printre subiectele 
favorite.
În ansamblul istoriografiei românești, elaborate între 1944 și 2015, aceasta 
reprezintă doar 1% din total, iar dacă privim spre istoriografia consacrată 
Frontului de Răsărit din perioada 1941-1944, constatăm că doar 0,2% din 
total are în vedere această tematică. 
Studiul de faţă dorește să realizeze câteva observaţii cantitative și calitative 
asupra istoriografiei românești referitoare la războiul din Răsărit (1941-
1944) de-a lungul celor peste șapte decenii trecute de la acel moment.
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Tifos și (re)sovietizarea Basarabiei în condiţii de război (1944)

Alexandru MALACENCO 

În răstimpul martie-august 1944, Basarabia a fost transformată într-un ade-
vărat teatru de operaţiuni militare, având în vedere invazia Armatei Roșii 
în contextul războiului sovieto-german. În această perioadă relativ scurtă, 
teritoriul basarabean, marcat de multiple schimbări (apropierea liniei fron-
tului, evacuarea armatei și autorităţilor române, iminenţa reinstaurării regi-
mului sovietic etc.), a fost cuprins și de epidemia de tifos exantematic. Con-
statăm, în baza surselor documentare cercetate în arhivele de la Chișinău*, 
că în cursul ocupării Nordului Basarabiei de către trupele sovietice, în pri-
măvara anului 1944, situaţia sanitară a degradat considerabil în acest spaţiu: 
pe lângă epidemia de tifos exantematic, s-a înregistrat o creștere a răspân-
dirii bolilor infecţioase și venerice – sifilis, gonoree etc. În același timp, din 
conţinutul materialelor de arhivă desprindem informaţii concludente, prin 
care am stabilit că una dintre cauzele principale, care au catalizat epidemia 
de tifos în teritoriul basarabean ocupat de URSS în perioada de referinţă, 
au fost măsurile autorităţilor sovietice de strămutare haotică și dezorgani-
zată a populaţiei băștinașe din localităţile adiacente liniei frontului pe o dis-
tanţă de până la 25 kilometri. Paradoxal, dar autorităţile sovietice, în docu-
mentele vremii, recunosc „negru pe alb” că înrăutăţirea situaţiei sanitare și 
escaladarea epidemiei de tifos în spaţiul basarabean a fost generată de faptul 
că „populaţia evacuată din preajma liniei frontului a creat aglomeraţii în 
localităţile unde au fost repartizaţi, iar într-o casă ţărănească, spre exemplu, 
locuiau câte 6-8 familii – de la 25 până la 50 persoane”, evident, trăind în 
lipsa unor condiţii elementare de igienă. Dar, în același timp, sovieticii, dis-
locaţi în Nordul Basarabiei, învinuiau autorităţile române care s-au retras 
de izbucnirea pandemiei de tifos în acest spaţiu, în timp ce dânșii înghesu-
iau populaţia locală câte „6-8 familii într-o casă ţărănească”, evacuând-o din 
apropierea liniei frontului.

* Arhiva Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Arhiva Serviciului de 
Informaţii și Securitate al Republicii Moldova, Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din 
Republica Moldova.
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Un alt element de interes al cercetării, extras din documentele studiate, se 
referă la faptul că autorităţile sovietice, în contextul măsurilor de ameliorare 
a situaţiei epidemiologice dificile din spaţiul basarabean în acest răstimp, 
campaniei de vaccinare contra tifosului exantematic erau supuse – priori-
tar și în mod obligatoriu – cadrele NKGB și NKVD din RSS Moldove-
nească. Natura cauzelor care au stat în spatele acestor acţiuni o vom analiza 
în demersul știinţific propriu-zis.
Suplimentar, ţinem să evidenţiem că mai mulţi istorici au cercetat fenome-
nul resovietizării Basarabiei, începând cu anul 1944, însă puţini cercetători 
(de exemplu, Mihai Tașcă, Valentin Beniuc ș.a.) au abordat problema și 
rolul situaţiei epidemiologice, în contextul reinstaurării regimului sovietic 
în acest spaţiu în perioada de referinţă. De asemenea, remarcăm faptul că 
în sursele documentare consultate nu sunt reflectate date certe, care să ne 
permită stabilirea cu exactitate a perioadei epidemiei de tifos în Basarabia 
în cursul anului 1944, decât doar cauzele și perioada creșterii exponenţiale 
a numărului infectaţilor cu tifos exantematic din rândul populaţiei basara-
bene – începând cu aprilie 1944.
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Ex nihilo nihil fit sau cum au creat sovieticii școlile superioare 
în RSSM după anexarea Basarabiei din 1940

Liliana ROTARU

După anexarea Basarabiei și crearea RSSM, autorităţile sovietice au impus – 
într-o manieră concertată și concentrată – structurile politice de tip sovie-
tic, un nou mod de organizare și funcţionare a activităţii economice și a 
vieţii sociale, un „adevăr comunist” despre istoria, cultura și limba vorbită 
de locuitori Basarabiei și, desigur, o „nouă educaţie”. În vara anului 1940, 
autorităţile au pornit un proces de înlocuire a sistemului de învăţământ 
românesc cu cel de tip sovietic, creând o reţea amplă de instituţii de învă-
ţământ de toate nivelele și tipurile pe întreg teritoriul RSSM, inclusiv școli 
superioare. Păstrând instituţiile de învăţământ superior din fosta RASSM, 
noul regim a creat, în a doua jumătate a anului 1940, la Chișinău, două școli 
superioare pedagogice (Institutul Pedagogic și Institutul Învăţătoresc), un 
institut agricol și un conservator  – toate acestea exploatând patrimoniul 
material și tradiţia învăţământului profesional românesc interbelic, tradiţie 
vehement negată și blamată de propaganda comunistă, în primul rând, cele 
trei domenii ale învăţământului profesional, specifice nivelului de dezvol-
tare a economiei și culturii provinciei românești. Învăţământul pedagogic, 
agricol și muzical-artistic s-a format și a produs profesioniști și în Basara-
bia interbelică, chiar dacă doar patru instituţii de învăţământ au luat forma 
școlilor superioare. De asemenea, autorităţile sovietice au „fondat” institu-
ţii de învăţământ superior în 1940 pe un teren pregătit și din punctul de 
vedere al „bazei tehnico-materiale”, or școlile superioare sovietice au preluat 
patrimoniul material al unor instituţii de învăţământ românești și au inves-
tit foarte puţin în acest sens (doar acolo unde instituţiile au fost prădate de 
funcţionarii sovietici veniţi la Chișinău să construiască socialismul). Ast-
fel, Institutul Pedagogic și cel Învăţătoresc de la Chișinău au preluat întreg 
patrimoniul Școlii Eparhiale de fete, așezate pe colina din zona Gării Fero-
viare Chișinău, Institutul Agricol din Chișinău a moștenit o bună parte a 
patrimoniului Facultăţii de Agronomie a Politehnicii „G. Asachi” de la Iași, 
iar Conservatorul de Stat a fost „înfiinţat” în baza celor trei instituţii de 
învăţământ muzical de la Chișinău – Conservatorul Unirea, Municipal și 
Naţional, cu sediul în clădirea Conservatorului Municipal de pe str. Regina 
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Maria (azi str. Vlaicu Pârcălab). Deși reticentă și ostilă faţă de tot ce era 
românesc în Basarabia, noua putere a fost nevoită să angajeze în „noile” 
școli superioare din Chișinău și absolvenţi ai universităţilor românești, 
recunoscându-le astfel, profesionalismul. În așa mod, pentru că nimic nu 
vine din nimic, școala superioară sovietică, declarată nouă în absolut, nu era 
decât una mai veche, de tradiţie românească, dar ridicată la o nouă treaptă 
din motive mai degrabă propagandistice și politico-ideologie, decât prag-
matice și utilitare.
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Mina Dobzeu în obiectivul Securităţii din 
Republica Populară Română

Maria BUŢCU 

După instaurarea definitivă a regimului comunist în România, s-a urmărit 
reducerea treptată a influenţei Bisericii Ortodoxe Române și transformarea 
acesteia într-un instrument de aservire a intereselor statului. Noua conjunc-
tură politică impunea necesitatea unei cooperări între biserică și аutоrităţile 
cоmuniste, supunereа clerului fаţă de legile ţării fiind indispensabilă pen-
tru suprаvieţuireа ei în cоntextul pоlitic al epocii, pentru că în caz contrar, 
stаtul și Bisericа s-ar fi exclus reciprоc.
Politica noului regim în ceea ce privește activitatea religioasă și poziţia bise-
ricii ortodoxe faţă de stat a implicat reacţii adverse din partea unor preoţi, 
care și-au manifestat în mod deschis dezacordul în privinţa unei „colabo-
rări” între cele două instituţii. Un exemplu în acest sens este apelul antico-
munist al călugărului basarabean Mina Dobzeu către reprezentanţii Biseri-
cii Ortodoxe Române, prin care chema clerul ortodox să nu se amestece cu 
politica și să nu se supună regimului, să nu colaboreze cu autorităţile statului, 
atâta timp cât fiecare instituţie își are atribuţiile și misiunea sa în societate.
Mina Dobzeu devine subiect de anchetă penală în atenţia Organelor Secu-
rităţii de Stat ale Ministerului Afacerilor Interne, începând cu anul 1944. 
Un episod relevant este creionat de anul 1959, prin care suspectul a fost 
acuzat că a scris o scrisoare având conţinut dușmănos la adresa regimului 
democrat din Republica Populară Română, pe care a multiplicat-o în 13 
exemplare și a expediat-o patriarhului, mitropoliţilor și episcopilor Bisericii 
Ortodoxe Române. Ieromonahul și-a justificat acţiunile prin faptul că scri-
soarea poartă un caracter religios și a fost scrisă în urma unor „vedenii”, pe 
care le-ar fi avut în vacanţa de Paști la chilia sa de la schitul Brădicești, Iași.
O poziţie tranșantă în aplicarea pedepsei pentru acţiunile călugărului a 
avut-o și Institutul Teologic Ortodox din București, care a propus elimina-
rea definitivă a ieromonahului basarabean din Institut, retrimiterea acestuia 
la mănăstirea de metanie, pentru a fi pus sub o atentă supraveghere medi-
cală, duhovnicească și civică, luându-se toate măsurile pentru a preveni răs-
pândirea ideilor „greșite” ce l-ar stăpâni pe inculpat.
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Prin urmare, la 11 februarie 1960, Tribunalul Poporului l-a condamnat pe 
Dobzeu Mihail, zis Mina, la șapte ani închisoare corecţională și patru ani 
interdicţie corecţională, cu confiscarea totală a averii personale și cu plata 
cheltuielilor de judecată. 
În această ordine de idei, erau previzibile consecinţele unui astfel de com-
portament al ieromonahului, motiv pentru care putem califica acest act 
drept o acţiune de rezistenţă sau chiar o formă de luptă a unor membri cle-
ricali împotriva regimului comunist instituit în România.
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O familie deportată, dată uitării: cazul familiei Popescu, 
s. Coșcalia, raionul Căușeni

Anatol PETRENCU

Conform informaţiei cuprinse în „Cartea Memoriei” (1999, p. 367-368), 
în 1941, din satul Coșcalia, r-nul Căușeni, a fost deportat Simion S. Ţapiș 
(n. 1888), fost primar, membru al Partidului Naţional-Creștin, și întreaga 
lui familie – fiicele Elena, Nadejda, Anastasia, Vera și fiul Trofim. 
Studiile din Arhiva Naţională a Republicii Moldova (fond R-3401, inv. 1, 
dosar 6171) au scos la iveală încă un caz de reprimare politică în această 
localitate. Este vorba de Trofim Popescu și membrii familiei lui. Dosarul lui 
Trofim Popescu demonstrează mecanismul aplicat de sovietici în distruge-
rea unei familii de oameni gospodari din acea localitate.
Examinarea cazului începe cu interogarea primului consătean, cu numele de 
familie identic – Popescu, dar prenumele Dionisie. Acest sătean a comple-
tat o anchetă, în care a scris că este născut în Coșcalia, este moldovean, fără 
de partid, are 3 clase, în 1936 a făcut serviciul militar în Armata română, 
are 3 ha de pământ, este căsătorit. Pe data de 5 februarie 1941 Dionisie 
Popescu este interogat în calitate de „martor” și declară că îl cunoaște pe 
Trofim Popescu, care este „chiabur”, a folosit muncă năimită, a fost membru 
al Partidului Liberal. Trofim Popescu, a continuat Dionisie Popescu, a avut 
23 ha de pământ, 4 cai, o vacă, 20 de oi etc. 
Pe data de 7 iunie 1941 a fost interogat al doilea „martor” – Ion Negură 
(în procesul verbal apare ca Negura Ivan Gheorghievici, adică rusificat). 
Ion Negură afirmă cu tărie că îl cunoaște bine pe Trofim Popescu, care este 
„chiabur” (enumeră averea acestuia), care a recurs la munca angajaţilor, 5-6 
persoane; a fost ales primar al satului Coșcalia în 1938, apoi în 1939. În 
plus, T. Popescu, din mărturisirile lui I. Negură, „proslăvea” România mare, 
afirmând că „orânduirea română este cea mai bună, că fiecare ţăran are pro-
prietatea sa, obţinută cinstit”, pe când în URSS „ţăranii nu au gospodărie 
proprie, lucrează fără niciun scop”. Aceste adevăruri au fost catalogate că 
propagandă antisovietică. În dosar este și Nota informativă a consiliului 
sătesc, în care a fost confirmată averea „chiaburului” T. Popescu și expusă 
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lista membrilor familiei lui: soţia Axenia, fiicele Iuliana, Ana, Maria și fiul 
Gheorghe.
În baza informaţiilor de mai sus, pe data de 19 iunie 1941 a fost emis ordi-
nul de arestare. În noaptea de 12 spre 13 iunie Trofim Popescu cu membrii 
familiei a fost forţat să urce în tren; peste Nistru a fost despărţit de familia 
sa, pentru ca, alături de alţi basarabeni, să fie trimis în lagărul morţii Ivdel 
(regiunea Sverdlovsk). În dosar este cusut Actul de deces: la 20 noiembrie 
1941 Trofim Popescu a murit. Ţinând cont de decesul lui T. Popescu, pe 
data de 6 martie 1942, anchetatorul penal (indescifrabil) a decis să înceteze 
urmărirea penală, intentată „chiaburului” T. Popescu. Statul sovietic a mai 
distrus „o celulă” a societăţii.
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Naum A. Narţov – primul profesor universitar și doctor 
(habilitat) în domeniul istoriei din Moldova sovietică

Demir DRAGNEV, Ion Valer XENOFONTOV

Naum Arianovici Narţov urma să fie un reprezentant de vază al istorio-
grafiei sovietice din RSS Moldovenească. Cu un trecut „călit” în travaliul 
știinţei sovietice, lustruit în cel de-al Doilea Război Mondial, în anul 1946, 
era unicul profesor universitar și doctor (habilitat) în domeniul istoriei din 
Moldova sovietică. Totuși cariera acestuia avea să fie rapid mușamalizată 
și compromisă, în mare parte reieșind de campanile ideologice staliniste 
de epocă și a „descoperirii” faptului că „regele este gol”, însă nici factorul 
subiectiv n-a eclipsat din scenariul acestui aventurier de epocă. 
N.A. Narţov s-a născut la 16 octombrie 1894 în satul Berezovka, judeţul 
Balta, Podolia, „într-o famile săracă de evrei”. În orașul Balta a absolvit stu-
diile medii și cele învăţătorești. A participat la „războiul imperialist”, iar în 
timpul Războiului civil din Rusia a fost organizator și comandant al grupu-
rilor de propagandiști împotriva rușilor albi. Între 1918 și 1934 a fost inclus 
și exclus din rândurile Partidului Comunist de trei ori. 
Spiritul timpului și a spaţiului aventurier – de genul „Mișa Iaponcik”, Ostap 
Bender din „12 scaune” de Ilf și Petrov, „falsul lui Filchinson”, se pare, a 
devenit o marcă identitară, care a penetrat și zona „elitist intelectuală” de 
sorginte sovietică.
Până în anul 1930, a desfășurat o „activitate pedagogică și știinţifică” la Balta 
și Ananiev. În anii 1936-1940, a absolvit cu menţiune Institutul Pedagogic 
de Stat „T. Șevcenko”, specialitatea Istorie, la Secţia cu frecvenţă redusă, a 
activat în cadrul acestei instituţii și la Institutul de Cercetări Știinţifice în 
domeniul Istoriei, Economiei, Limbii și Literaturii, sub egida Sovietului 
Comisarilor Norodnici din RASS Moldovenească. În 1937, Naum A. Nar-
ţov a încercat să convingă Academia de Știinţe a URSS despre necesitatea 
elaborării unei istorii a Moldovei. Epurările staliniste au întrerupt realizarea 
acestui proiect, însuși N. Narţov era cât pe ce să fie considerat „naţionalist” 
și „spion sovietic”.
Institutul de Cercetări Știinţifice în domeniul Istoriei, Economiei, Limbii 
și Literaturii a fost evacuat, în 1941, în or. Buguruslan, regiunea Orenburg 
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(RFSS Rusă), iar în octombrie 1944 a revenit la Chișinău. În anii 1941-
1945, N.A. Narţov a activat în evacuare, în orașul Tașkent. În 1944, a sus-
ţinut teza de doctor (habilitat) în istorie, cu titlul „Destinele istorice ale 
Basarabiei și Moldovei”, în cadrul Universităţii de Stat a Asiei Centrale, iar 
peste un an i s-a acordat titlul de profesor. 
Era o performanţă unică pentru un fost student de la secţia cu frecvenţă 
redusă a Institutului Pedagogic Moldovenesc din Tiraspol, ca doar după 
patru ani de zile de la absolvire, în condiţiile acerbe ale celui de-al Doilea 
Război Mondial, să devină doctor (habilitat) în știinţe, fără a parcurge calea 
de candidat în știinţe, și să devină profesor universitar, fără să fi trecut prin 
treapta de conferenţiar (docent). Abilităţile personale de a convinge, de a se 
impune și de a demonstra tuturor că este „cel mai bun dintre toţi” se pare că 
i-ar fi asigurat un „viitor luminos” în statul sovietic.
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„Problema naţională” la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău

Ion Valer XENOFONTOV

„Problema naţională”, inclusă încă în Manifestul Partidului Comunist al 
URSS, era una de sorginte conflictual-provocatoare în societatea sovietică. 
Se miza pe înlăturarea reprezentanţilor elitelor naţional-intelectuale ale 
popoarelor sovietice, deoarece ele constituiau unicul bastion ce se opunea 
globalizării comuniste. În cazul Moldovei sovietice, „problema naţională” a 
avut un element specific, diferit de alte republici neruse din cadrul Uniunii 
Sovietice. De exemplu, în comparaţie cu ţările baltice, unde naţiuni întregi 
au fost încorporate în statul sovietic, „naţiunea moldovenească” a fost ruptă 
de cea română. Din acest considerent, s-a atentat la identitate prin inter-
zicerea alfabetului latin și a limbii române. Potrivit deciziei Ministerului 
Învăţământului Superior al URSS din 19 noiembrie 1954, Cu privire la 
studierea limbii ruse de către studenţii băștinași din republicile unionale, s-a 
decis ca studierea unei limbi străine să fie înlocuită cu învăţarea obligatorie 
a limbii ruse. 
Cadrele trimise în Moldova sovietică trebuiau să asigure învăţământul 
superior, dar, „fiind purtătoare de cultură și de civilizaţie sovietică de sor-
ginte rusă și vorbitoare de limbă rusă, nu se potriveau, cel puţin formal, cu 
declaraţiile propagandistice de creare a unui învăţământ „în limba moldo-
venească și pentru moldoveni”. În contextul în care limba rusă constituia, 
inclusiv, un impediment în studii, absolvenţii școlilor moldovenești ezitau 
să se înscrie la instituţiile de învăţământ superior. Aceasta venea în contra-
dicţie cu directivele oficiale, care promovau educarea „cadrelor naţionale”. 
Drept studiu de caz am analizat situaţia la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău (ISMC), instituţie de învăţământ superior, constituită în 
1945. Datele statistice sunt relevante. Din contingentul de 1 144 de stu-
denţi ai ISMC, în anul de studii 1946-1947, după structura etno-naţională, 
doar 91 (7,97%) erau moldoveni, 518 (45,4%) – ruși, 133 (11,6%) – ucrai-
neni, 348 (30,5%) – evrei, 51 (4,4%) – alte naţionalităţi. Treptat, situaţia 
înclină ușor în favoarea populaţiei autohtone. La zece ani de la fondarea 
Institutului, din cei 1 651 de studenţi, 895 erau moldoveni.
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Cel care s-a opus deschis și vehement politicilor de deznaţionalizare și de 
rusificare în Moldova sovietică a fost Nicolae Testemiţanu, ministrul Ocro-
tirii Sănătăţii al RSS Moldovenești în anii 1963-1968, anterior rector al 
ISMC (1959-1963). În exclusivitate pentru învăţământul superior din RSS 
Moldovenească, la ISMC a promovat moldoveni în domeniul medicinei 
și a introdus predarea în limba română. În contextul unui regim totalitar, 
această încercare a eșuat. Cei care au susţinut tendinţa de a introduce în 
sistemul de învăţământ limba naţională a populaţiei majoritare au avut de 
suferit, au fost înlăturaţi din posturi, mulţi dintre aceștia au fost nevoiţi 
să părăsească instituţia. Au urmat presiuni, numeroase scrisori anonime 
ale subalternilor vorbitori de limbă rusă („toate scrisorile au un caracter 
binevoitor, nu conţin nimic regizat”), „atenţionări de pe teren” ale „unor 
comuniști”. Semnatarul unei plângeri constată revoltat că „naţionalismul a 
înflorit într-atât de mult, încât la Institutul de Medicină mai toate discipli-
nele sunt predate în limba moldovenească”.
În cazul unicei instituţii de învăţământ superior din domeniul medical din 
RSSM, au fost încercări curajoase, – venite din interiorul conducerii Minis-
terului și a Institutului –, pentru a sfida sistemul administrativ de comandă.
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Două decenii de cercetări privind cenzura în România 
comunistă

Ion ZAINEA

Căderea regimului comunist a făcut posibil, între altele, accesul la docu-
mentele instituţiei de cenzură, respectiv ale Direcţiei Generale pentru Presă 
și Tipărituri și a colectivelor din provincie. Ca urmare, s-a constituit un 
grup de cercetători interesaţi sau atrași de temă (cadre didactice universi-
tare, cercetători, doctoranzi, venind dinspre literatură, istorie, jurnalism), 
grup care s-a extins treptat, astfel încât, în momentul de faţă, putem vorbi 
de două generaţii cu preocupări privind cenzura comunistă: una mai veche, 
a iniţiatorilor (Marian Petcu, Adrian Marino, Paul Caravia) și una mai 
nouă, a generaţiei reprezentate de Mihaela Teodor, Liliana Corobca, Emilia 
Șercan, Carmen Brehoi sau Beata Menesi. Tema a constituit, și continuă să 
fie subiectul unor teze de doctorat (unele s-au publicat, altele sunt în curs 
de publicare, iar altele sunt în faza de pregătire), precum și a unor manifes-
tări știinţifice, valorificate în volume colective (Paul Caravia, 2000, Marian 
Petcu, 2005, Ilie Rad, 2012).
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Evoluţia Republicii Moldova din perspectiva Uniunii Europene 
(1995-1998)

Adrian ROȘCA

Perioada anilor 1995-1998 reprezintă cea de-a doua etapă în evoluţia rela-
ţiilor de ordin politic și economic dintre Uniunea Europeană și Republica 
Moldova. În acest interval de timp, a fost consolidat cadrul juridic ce regle-
menta provizoriu relaţiile dintre instituţiile de la Bruxelles și guvernul de 
la Chișinău. În comunicarea de faţă s-a optat pentru perioada 1995-1998, 
fiindcă în acești ani urmau să fie implementate o serie de reforme de ordin 
economic și politic – atât cu ajutorul, cât și sub supravegherea UE. Un alt 
aspect important ţine de faptul că, în ultimul an al intervalului studiat de 
noi, urma să intre în vigoare Acordul de Parteneriat și Cooperare, semnat 
de UE și Republica Moldova în 1994. 
Existau o serie de elemente legate de RM, faţă de care UE avea un interes 
sporit: 1) implementarea reformelor politice și economice de către guvernul 
de la Chișinău; 2) evoluţia politicii interne a Republicii Moldova; 3) con-
flictul transnistrean; 4) relaţiile Republicii Moldova cu România și Federa-
ţia Rusă; 5) evoluţia economiei, dar și a relaţiilor comerciale ale noului stat. 
Informaţia din cadrul rapoartelor respective ne ajută să înţelegem mai bine 
cum era perceput de către UE procesul tranziţiei din Republica Moldova. 
Merită a fi menţionat faptul că, în studierea perioadei 1995-1998, cele mai 
importante surse pentru a înţelege percepţia Bruxellului faţă de Republica 
Moldova sunt cele documentare, oferite de UE. 
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Cu privire la identitate în raport cu educaţia istorică

Angela LISNIC

În prezentul studiu ne propunem să examinăm problema identitară în for-
matul ei educaţional. În condiţiile actuale, societatea și școala din Repu-
blica Moldova trece printr-o perioadă a reformelor – atât la nivel structu-
ral, cât și de conţinut. Elementul de identitate, de conștiinţă istorică și de 
memorie istorică intră în raport cu politica istorică și cu identitatea civilă. 
În atare condiţii, abordările privind formarea identităţii civice a elevilor în 
societatea contemporană derivă, în contextul politicii de stat, în formarea 
civică a elevilor prin educaţia istorică. Examinarea cadrului teoretic și nor-
mativ din prezentul studiu ne permite să demonstrăm importanţa acestei 
probleme în sistemul educaţional contemporan. Referinţele conceptuale 
privind problema identitară sunt axate pe noţiunile-cheie ce se pot contura 
în această problemă: identitate, conștiinţă istorică și memorie istorică, ele 
fiind plasate în spaţiul educaţional. Analiza formării identităţii civile cere 
nu doar o conceptualizare teoretică a noţiunilor în cauză, ci și disemina-
rea unor experienţe pentru înţelegerea, conștientizarea și utilizarea practică 
a acestor cunoștinţe în activităţile sociale ale tinerei generaţii. Necesitatea 
cercetării și implementării informaţiei ce ţine de identitate în educaţia isto-
rică desemnează, în repetate rânduri, efectele și rezonanţele ce le implică 
actualitatea problemei abordate.
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Studiu geografic privind relaţiile economice dintre Republica 
Moldova și Rusia în perioada 1991-2016

Marcel REVENCO 

În anii puterii sovietice, structura economiei RSS Moldovenești a fost pla-
nificată astfel, încât ea să poată funcţiona normal doar în cadrul imensului 
Imperiu Sovietic. Producţia agricolă nu era prelucrată pe loc, ci era expor-
tată în calitate de materie primă în celelalte republici unionale. În schimb, 
noile întreprinderi create funcţionau pe baza materiei prime, a resurselor 
energetice și a forţei de muncă importate în special din Rusia și Ucraina. 
Fabricile de conserve au fost concentrate, în mare parte, în Transnistria, iar 
cele de prelucrare a laptelui – în nordul republicii. 
Devenind independentă, Republica Moldova s-a pomenit cu o economie 
deformată și profund dependentă de resursele energetice și de pieţele de 
desfacere, aflate la sute și mii de kilometri depărtare. Mai mult ca atât, majo-
ritatea întreprinderilor erau înzestrate cu utilaj uzat fizic și moral, incapa-
bile de a produce mărfuri competitive.
În urma destrămării URSS, comerţul exterior al Republicii Moldovei, în 
care se includea deja și comerţul cu fostele republici unionale, s-a redus 
brusc, fenomen care a durat până la începutul anilor 2000. 
Deși, potrivit nivelului potenţialului său economic, Republica Moldova 
mai poate fi considerată și astăzi o ţară industrial-agrară, structura comer-
ţului său extern – atât la export, cât și la import – este similară ţărilor agrare. 
Neconcordanţa s-a aprofundat din cauza că, în anii crizei de tranziţie, volu-
mul producţiei industriale a scăzut mai mult decât cel al producţiei agricole.
Dacă structura exporturilor și importurilor, în mare măsură, s-a păstrat 
conform specializării economiei naţionale, atunci geografia partenerilor 
comerciali s-a schimbat semnificativ. În cei 30 de ani de independenţă sta-
tală, Republica Moldova s-a reorientat spre Occident și România. În același 
timp însă, Rusia și în continuare rămâne unul dintre principalii parteneri 
comerciali ai Republicii Moldova.
Deși este absolut indispensabil faptul că, în calitate de partener comercial, 
pe poziţii puternice rămâne și în continuare Rusia, care se impune prin 
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importul resurselor energetice, iar la export – cu o piaţă nu prea mare, dar 
bine cunoscută, care apreciază produsele moldovenești. Însă dependenţa 
mare de o piaţă relativ nestabilă și imprevizibilă face comerţul nostru exte-
rior foarte vulnerabil și ineficient, fapt care a fost demonstrat de mai multe 
ori.
Situaţia se explică prin păstrarea structurii și orientării geografice consti-
tuite încă în anii puterii sovietice. Capacităţile de producţie de care dispu-
nea RSSM întrecea volumul produselor agricole ce puteau fi prelucrate, de 
aceea, în anii favorabili, o mare parte din recoltă se altera în depozite sau 
îngheţa pe câmp. De atunci s-a format tradiţia de a exporta producţia fără 
prelucrare finală sau neîmbuteliată. Orientarea geografică a exportului era 
dictată de către Kremlin, de aceea corespundea statelor ce intrau în compo-
nenţa URSS, iar drumul spre Europa trecea prin Moscova.
Rusia și astăzi rămâne unul din principalii parteneri comerciali ai Repu-
blicii Moldova, însă ponderea acesteia în ultimele trei decenii s-a redus. 
Structura mărfurilor comercializate însă au suferit schimbări mai puţin 
semnificative, rolul principal în exporturi jucându-l și în continuare pro-
dusele agroalimentare, iar în importuri predominând resursele energetice 
și de combustibil. 



86

Republica Moldova – 30 de ani de (In)dependenţă. 
O retrospectivă istorică

Anatolie POVESTCA 

Comunicarea vine să completeze selectiv informaţia cu referinţă la mișcarea 
de eliberare naţională, încununată cu Independenţa Republicii Moldova ca 
subiect al relaţiilor internaţionale. Comunicarea are drept scop prezentarea 
fenomenelor fundamentale ce au stat la baza edificării acestui stat prin legi-
ferarea drapelului naţional tricolor și a stemei de stat, adoptarea declaraţiei 
de suveranitate și independenţă, revenirea la limba română și grafia latină – 
realizări cu un caracter multidimensional și un impact profund asupra vie-
ţii sociale, politice, economice și culturale, derulate în cele trei decenii de 
postindependenţă. 
Privită în ansamblu, povestea iluzorie a „istoriei de succes” a Moldovei din 
cadrul Parteneriatului Estic  – prin Acordul de Parteneriat și Cooperare, 
Acordul de Asociere în domeniul politic, economic, social și comercial cu 
Uniunea Europeană, dialogul privind liberalizarea regimului de vize dintre 
Republica Moldova și Uniunea Europeană – se soldează, la scurt timp, cu 
poziţia de codașă a Europei, dezamăgind partenerii de dezvoltare și comuni-
tatea europeană. Subiectul este completat cu unele imagini fotografice din 
colecţia patrimoniului Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, ce reflectă 
o parte a acestor evenimente. Spre deosebire de politica democratică euro-
peană, politica moldovenească din sistemul decizional și cel de conducere 
al ţării este afectată de un fenomen grav – cel al corupţiei politice, însoţit de 
promovarea și mituirea politică cu bani. 
La moment, constatăm cu regret că unul din însemnele autocolonizării 
intelectuale a societăţii moldovenești, în raport cu lumea, ţine de poziţi-
onarea noastră mentală spaţială și temporală. Ne confruntăm permanent 
cu dilema de apartenenţă la spaţiul european sau la spaţiul asiatic rusesc. 
Ne aflăm la graniţa a două lumi geopolitice (Uniunea Europeană și Fede-
raţia Rusă), cu rădăcini și afinităţi deopotrivă în ambele, în care Republica 
Moldova nu-și poate permite să promoveze o politică externă și o autoiden-
titate internă unilaterală spre Vest sau Est. Suntem la anumiţi ani distanţă 
de lumea pe care o considerăm a fi normală și civilizată. Trăim concomitent 
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într-un prezent trecut și, în același timp, într-un trecut care dorim să devină 
prezent. Actualmente, Republica Moldova poate fi asociată cu o corabie 
în derivă, fără cârmă, purtată de valuri și măcinată de lupte politice, cu un 
înalt nivel de corupţie, controlată de diferite grupuri de oligarhi, chinuită 
de sărăcie, migraţie masivă și lipsa unui viitor sigur pentru tânăra generaţie.
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