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CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ
„LATINITATE, ROMANITATE, ROMÂNITATE”

Ediția a IV-a

6-7 noiembrie 2020

Complexul „Dimitrie Cantemir”, Universitatea de Stat din Moldova
str. Academiei 3/2,  bloc A, Sala 18

PROGRAM
6 noiembrie 2019, vineri 

9.00-9.30 Ședința plenară ( Sala Senatului) 

https://us02web.zoom.us/j/82987106616?pwd=TWVuTUlkQklkVE5uTXV0SjBLM1dPUT09
Meeting ID: 829 8710 6616

Passcode: 586368

Moderatori: Liliana ROTARU, doctor, conferențiar universitar 

9.00 – 9.30 Deschiderea conferinței. 

Luări de cuvânt: 
Igor ȘAROV, ministru, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al 

Republicii Moldova
Otilia DANDARA, profesor universitar, prorector, Universitatea de Stat 

din Moldova 
Sorin ȘIPOȘ, profesor universitar, doctor în istorie, Universitatea din Oradea 
Liliana CONDRATICOVA, doctor habilitat, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Sergiu MATVEEV, doctor, conf. universitar, decan, Facultatea de Istorie şi 

Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova

Comunicări științifice: 
Sorin ȘIPOȘ

9.35 -9.55 Romanitatea românilor reflectată în relatările 
călătorilor străini între anii 1710-1810

Alina FELEA
9.55-10.15 Prevederi privind impedimente de căsătorie în 

cazul rudeniei în Țara Moldovei în  sec. al XVII-lea 
– înc. sec. al XIX-lea
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10.15 – 10.35 - Pauză de cafea

Secțiunea I. POLITICĂ ROMÂNITĂȚII ȘI ROMÂNITATEA 
SPIRITUALITĂȚII ÎN ANTICHITATE ȘI EVUL MEDIU

Vineri, 6 noiembrie 2020

Complexul „Dimitrie Cantemir”, Universitatea de Stat din Moldova
str. Academiei 3/2,  bloc A, Sala 16

https://us02web.zoom.us/j/81518784779?pwd=Sll4VUtTKzJaTklaY05HNXdMUWJPZz09
Meeting ID: 815 1878 4779

Passcode: 447734

Ora 10.40-15.00. Comunicări
Moderatori: prof. Ion EREMIA,  dr. hab. Igor CERETEU

Anatolie LEŞCU
Roma şi dacii – cazul imperatorului roman Galerius

Nicoleta VASILCOVSCHI
Dacian, Latin aspects and other particularities of Romanian 
language

Costin CROITORU, Ion GHELEŢCHI
Varia memoria antiquitatis. Antichităţile din sudul Moldovei 
reflectate în unele izvoare narative

Igor CERETEU
Tiparul şi cartea românească veche  în sistemul de valori 
europene

Alexandru BEJENARU
Evoluţia statutului politic al pârcălăbiei Hotinului în secolul XV

Emil DRAGNEV
Ciclul Faptelor Sf. Arhanghel Mihail în pronaosul bisericii Sf. 
Nicolae din Rădăuţi. Observaţii preliminare.

Ion CHEPTENE
Personalitatea lui Albert Łaski în istoriografia poloneză

Liviu CHISCOP
Repere ale reconstrucţiei identitarului românesc în Basarabia

Sergiu MATVEEV, Adrian PELIVAN
V.M. Adiasevici – contribuţii la arheologia Basarabiei
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Secțiunea II. ROMANITATE, ROMÂNITATE ȘI MODERNITATE 
ÎN SEC. XVI-XIX

Vineri, 6 noiembrie 2020

Complexul „Dimitrie Cantemir”, Universitatea de Stat din Moldova
str. Academiei 3/2,  bloc A, Sala 18

https://us02web.zoom.us/j/82987106616?pwd=TWVuTUlkQklkVE5uTXV0SjBLM1dPUT09
Meeting ID: 829 8710 6616

Passcode: 586368

Ora 10.40-15.00. Comunicări
Moderatori: prof. Valentin TOMULEȚ, dr. Vlad MISCHEVCA  

Tudor CIOBANU
Trecerea populaţiei din stânga Nistrului în Țara Moldovei la 
sfârşitul secolului XVIII – începutul secolului XIX

Vlad MISCHEVCA  
Activitatea mitropolitului Grigore Irinupoleos în 
Basarabia (Γρηγοριος Μιτροπολιτης Ειρηνουπολεως και 
Βατοπαιδιου, 1764-1846)

Ion GUMENÂI
Dimitrie Sulima şi politica sa în eparhia Chişinăului şi 
Hotinului între rusificare şi tradiţionalismul autohton

Dinu POŞTARENCU
Difuzarea Bibliei în limba română din 1819

Valentin TOMULEŢ
Statutul de privilegiat în Basarabia reflectat în 
recensământul fiscal din 1835

Andrei EMILCIUC
Circuitul de mărfuri şi practici comerciale între Basarabia 
şi restul spaţiului românesc  (1812-1853)

Александр ПОНОМАРЁВ
Дельта Дуная в международных отношениях в 1876 – 
1878 годах

Cristina GHERASIM
Principiul naţionalităţilor în viziunea nobilimii basarabene 
(Studiu de caz: Pavel Şt. Leonard „Călătoria prin Europa a 
vestitului principiul al naţionalităţilor”, Leipzig, 1867)
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Viorel BOLDUMA
Tentative de emigrare a ţăranilor din judeţul Akkerman în 
Extremul Orient (anii 1894-1895)

Maxim MELINTI
Promovarea limbii române prin intermediul filişoarelor 
misionare ale Frăţimii Ortodoxe „Naşterea lui Hristos” din 
Chişinău

Mihai BULMAGA
Sacrificiu şi credinţă − detaşamentul preoţilor basarabeni 
pe Frontul de Est (1914-1917)

Radu ROMÎNAŞU
Asociaţionism cultural în teritoriile vestice româneşti. 
Studiu de caz: Casinele române din Banat şi Crişana. 
Consideraţii generale (1848-1914)

Teodor CANDU, Aurel RADU
România şi românii în viziunea unui basarabean aflat 
în serviciul consular rus din anii 60 ai sec. al XIX-lea. 
(Extrase dintr-un manuscris inedit a traducătorului 
consular Luca Anastasie Neaga aflate în fosta arhivă Ion 
Pelivan.)

Secţiunea III. REZISTENȚA ROMÂNITĂȚII CONTEMPORANE
Vineri, 6 noiembrie 2020

Complexul „Dimitrie Cantemir”, Universitatea de Stat din Moldova
str. Academiei 3/2,  bloc A, Sala 2

https://us02web.zoom.us/j/86740388007?pwd=WkI4cW0zbUpJVDFtd0VUakJyUDM0QT09
Meeting ID: 867 4038 8007

Passcode: 241930

Ora 10.40-15.00. Comunicări
Moderatori: dr. Ruslan ȘEVCENCO, dr. Ion Valer XENOFONTOV

Gabriel MOISA, Livia BUCUR
Pe teritoriul frontierei. Despre rolul elitei orădene româneşti 
la graniţa de vest a României în perioada interbelică

Ioan VALENTIN
Reviste din domeniul ordinii şi siguranţei publice-surse de 
lectură istorică din perioada interbelică
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Francesco MAGNO
Romanianization of Justice in Interwar Bessarabia: A Neutral 
Interpretation

Alexandru MALACENCO
Cine activa în serviciul „spionajului moldovenesc” în anii 
1944-1945?

István BANDI
Influenţe pseudo-istoriografice ale structurilor de securitate 
ceauşiste asupra grupărilor naţional-populiste din exilul 
românesc. Studiu de caz:  „protocronismul” lui Iosif 
Constantin Drăgan

Ruslan ŞEVCENCO
Supravegherea organelor de partid şi de stat al RSS 
Moldoveneşti asupra relaţiilor moldo-române

Ion Valer XENOFONTOV, Lidia PRISAC
Şcoala auto a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Aurelia HANGANU
La originea etimologiilor basarabene – Nicolae Raevschi

Ruslan ŞEVCENCO
Ion Druţă în documentele arhivei fostului CC al PCM

Liliana ROTARU
O insulă a utopiei educaţionale sovietice: Institutul 
Învăţătoresc de la Soroca

Adrian ROŞCA
Faza incipientă a relaţiilor RM-UE, 1994-2000

Secțiunea IV. PATRIMONIUL ȘI MEMORIA ISTORICĂ
Vineri, 6 noiembrie 2020 

Academia de Ştiințe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 1, Sala Mică

https://us02web.zoom.us/j/82687914485?pwd=d3lFR1RxRjJOSXdaZDEzT3hLTjZhQT09
Meeting ID: 826 8791 4485

Passcode: 856175

Ora 10.40-15.00. Comunicări



8

Moderatori: dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, dr. Natalia 
PROCOP

Alla CEASTINA
Din istoria Clubului Englez din Chişinău (Conform 
documentelor din Arhiva Naţională a Republicii Moldova)

Irina IJBOLDINA
Imaginea comică a lumii în presa rusă din spaţiul românesc 
în perioada interbelică

Emanuel BĂLAN
Despre Holocaust ca memorie a locurilor 

Tatiana BUJOREAN
Activitatea atelierelor de confecţionare a costumului 
naţional moldovenesc în primele decenii postbelice

Alina TOCARCIUC
Artizani din localităţile din nordul Republicii Moldova – 
promotori ai covorului tradiţional moldovenesc

Natalia PROCOP
Bisericile în plan triconc din Chişinău în viziunea artiştilor 
plastici

Ion Valer XENOFONTOV, Lidia PRISAC 
Mănăstirea Hagimus: aşezarea geografică şi natura

Liliana CONDRATICOVA
Consiliul artistic al Asociaţiei Moldoveneşti de Consum şi 
Producere: competenţe şi perspective

Ivan MOROZ
Patrimoniul istorico-cultural în dezvoltarea turismului din 
bazinul cursului inferior al râului Nistru

Secțiunea V. LATINITATEA ȘI ROMÂNITATEA DIASPORELOR 
ȘI COMUNITĂȚILOR

Vineri, 6 noiembrie 2020

https://us02web.zoom.us/j/8116814649?pwd=aXRwMkd2amhKTzNyU0dFaVBZUytnZz09
Meeting ID: 811 681 4649

Passcode: 3gXUNg

Ora 10.40-15.00. Comunicări
Moderator: dr. Dorin LOZOVANU
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Mihail CEBOTARI
Limite juridice de interacţiune a statelor de origine cu diasporele 
lor

Radu DIMITRIU, Petru BUNDUC
Particularităţi confesionale ale  emigraţiei moldoveneşti de la 
vest de Prut

Victor HUGO SILVA SOUZA
Immigrantion from Romania and following identity in Brazil

Dorin LOZOVANU
Diaspore şi comunităţi românofone legate de Republica 
Moldova

Cristina CHIRVAS
Influenţa diasporei asupra evoluţiei nivelului de educaţie 
financiară din Republica Moldova

Andrey HERZEN
North-Western Black Sea Region on ancient maps: cartographic 
methods for solving historic-geographical problems

Raisa MALIEROVA
Momente istorice ale meleagurilor din interfluviul Dunăre, Prut 
şi Nistru

Radu SĂGEATĂ
Euroregions and cross-border connections in the Romanian 
sector of Danube Valley

Andrei SHEVCHENKO, Alexandr DERMENTLI 
К вопросу о происхождении албанского этноса

Emil ŢÎRCOMNICU
Românii din nordul Bulgariei. Situaţia actuală
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SESIUNEA PLENARĂ

REZUMATE

ROMANITATEA ROMÂNILOR REFLECTATĂ ÎN RELATĂRILE 
CĂLĂTORILOR STRĂINI ÎNTRE ANII 1710-1810

Sorin ȘIPOȘ
profesor universitar, doctor

Director al Școlii Doctorale de Istorie/
Director al Centrului de Studii Interdisciplinare

Universitatea din Oradea, România

Relatările călătorilor străini din secolul al XVIII-lea şi primul deceniu 
al secolului următor sunt pline de observaţii asupra limbii pe care locuitorii 
spaţiilor româneşti o vorbesc. Din perioada de timp analizată, anume cea 
dintre anii 1710-1810, s-au identificat relatări de călătorie de la un număr de 
171 de călători care au străbătut spaţiul românesc. Dintre aceştia, doar 22 
călători fac referiri la originea şi limba vorbită de români. Iar dintre călătorii 
care ne vorbesc despre romanitatea românilor 10 au profesiuni liberale, 5 
sunt ofiţeri, 6 lucrează în diplomaţie, iar o persoană este negustor, cu alte 
cuvinte majoritari sunt cei care au profesiuni liberale.

 Toţi voiajorii consideră limba română ca fiind continuare a limbii latine, 
bazându-se pe asemănările care există între ele. În consecinţă, latinitatea 
este în perioada analizată un fapt acceptat de toţi voiajorii care scriu despre 
romanitatea românilor. Sursele de inspiraţie sunt numeroase, de la autorii 
antici la cei medievali şi moderni care au scris despre originea limbii şi a 
poporului român. Alţii, mai puţin instruiţi, constată că românii vorbesc o 
limbă pe care mulţi dintre ei, mai ales italienii, o înţelegeau. În consecinţă, 
voiajorii ajung la constatarea că limba română este moştenitoarea limbii 
latine. Savanţii, cei care au profesiuni liberale sunt mai aproape de adevăr, 
ei reuşind să surprindă procesul formării limbii române, cu cele trei mari 
componente, cea geto-dacă, latină şi cu adstratul de origine slavă. Dintre 
voiajori care scriu despre originea românilor 22 de călători stabilesc în mod 
clar că limba română s-a format din latină, iar 18 vorbesc şi despre originea 
românilor pe care o reconstituie corect, ei fiind urmaşii coloniştilor romani 
aşezaţi în Dacia, după ce această provincie a fost cucerită, prin contactul cu 
populaţia geto-dacă. În consecinţă, pentru toţi călătorii limba vorbită de 
români reprezintă elementul fundamental în stabilirea originii lor. Abia în al 
doilea rând, datele istorice de genul izvoarele arheologice, cronicile antice şi 
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medievale care vorbesc despre originea romană a românilor  îi fac pe voiajorii 
străini să-i considere pe români ca fiind urmaşii romanilor. În ambele cazuri 
majoritatea voiajorilor reuşesc să reconstituie corect procesul etnogenezei şi 
al glotogenezei, respectiv prezenţa unor numeroase cuvinte din limba slavă 
şi din limba turcă, pentru Țara Românească şi Moldova, şi din maghiară şi 
germană pentru Transilvania. Avem şi 6 călători străini care reuşesc să facă o 
diferenţiere între numele de români cu care se numesc pe sine şi cel de vlah, 
nume atribuit de străini, cu alte cuvinte faptul că romanii au două nume.

The Romanity of the Romanians Reflected in the Accounts of the 
Foreign Travelers Between the Years 1710-1810

The accounts of the foreign travelers in the 18th century and the first 
decade of the following century are full of observations on the language 
that the inhabitants of the Romanian spaces speak. From the period of time 
analyzed, namely the one between the years 1710-1810, travel accounts 
from a number of 171 travelers that crossed the Romanian space have been 
identified. Among them, only 23 travelers refer to the origin and the language 
spoken by Romanians, and among the travelers that speak to us about the 
Romanity of the Romanians, 11 have liberal professions, 5 are officers, 6 work 
in diplomacy, and one of them is a merchant, in other words, the majority are 
the ones with liberal professions.

All the voyageurs consider the Romanian language to be a continuation 
of Latin, relying on the similarities that exist between them. Consequently, 
the Latinity of this language is within the analyzed time frame a fact accepted 
by all the voyageurs that write about the Romanity of the Romanians. The 
sources of inspiration are numerous, from the ancient authors to the medieval 
and modern ones that wrote about the origin of the Romanian language 
and people. Others, less schooled, find that Romanians speak a language 
that many of them, especially Italians, could understand. Therefore, the 
voyageurs reach the conclusion that the Romanian language is the heir of 
Latin. The scholars, the ones who had liberal professions, are closer to the 
truth, managing to capture the formation process of the Romanian language, 
with the three main components, the Geto-Dacian substrate, the Latin strate 
and the superstrate of Slavic origin. Among the voyageurs that write about 
the origin of the Romanians, 22 travelers clearly determine that Romanian 
was formed from Latin, and 18 also speak about the origin of the Romanians, 
which they reconstitute correctly, them being the descendants of the Roman 
colonists that settled in Dacia, after this province was conquered, through 
the contact with the Geto-Dacian population. Consequently, for all of the 
travelers, the language spoken by Romanians represents the fundamental 
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element in determining their origin. Only secondly does historical data, such 
as archeological sources or ancient and medieval chronicles, which speak 
about the Roman origin of the Romanians, make the foreign voyageurs 
consider the Romanians as the descendants of the Romans. In both cases, 
the majority of the voyageurs manage to reconstitute correctly the process of 
ethnogenesis and glotogenesis, respectively the presence of numerous words 
from the Slavic and Turkish language, for Țara Românească and Moldavia, 
and from Hungarian and German for Transylvania. There are also 5 travelers 
that manage to make a difference between the name of Romanians, as they call 
themselves, and the name of Wallachians, attributed to them by foreigners, 
in other words, the fact that Romanians had two names.

PREVEDERI PRIVIND IMPEDIMENTE DE CĂSĂTORIE ÎN 
CAZUL RUDENIEI ÎN ȚARA MOLDOVEI ÎN SEC. AL XVII-LEA – 

ÎNCEPUTUL SEC. AL XIX-LEA

Alina FELEA,
doctor, conferențiar universitar, 

Institutul de Istorie, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

În Țara Moldovei, în sec. al XVII-lea-începutul sec. al XIX-lea, o 
căsătorie legitimă din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe şi din punctul 
de vedere al statului se putea încheia în cazul îndeplinirii condiţiilor impuse 
de canoane şi legislaţie. În situaţia când condiţiile nu sunt îndeplinite, apar 
impedimente la căsătorie. În categoria impedimentelor relative se încadrează 
cele legate de relaţiile de rudenie, răpirea, adulterul, deosebirea de religie, 
provocarea la divorţ.

În legislaţia Țării Moldovei, ca şi în cea din Țara Românească, bazându-
se pe dreptul canonic ortodox, căsătoriile între rude erau considerate 
ilegitime, se încadrau în categoria celor ce face sânge amestecat, făcând 
parte din infracţiuni contra familiei şi morale. Prevederi se conţineau în 
Carte românească de învățătură şi în Îndreptarea Legii, fiind clar stipulate 
interdicţia în baza cărei rudenii, dar şi pedeapsa. De cele mai dese ori 
prevederi referitoare la cercetarea relaţiilor interzise între rudele de sânge, 
rudele prin alianţă şi rudele sufleteşti se întâlnesc în hrisoavele domnilor 
Țării Moldovei, ceea ce dovedeşte că problema era abordată la nivel de 
domnie, iar cercetarea cazurilor şi stabilirea gradului de vinovăţie plus 
aplicarea pedepselor canonice erau puse în seama autorităţilor ecleziastice, 
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şi în înştiinţările autorităţilor ecleziastice, ambele autorităţi veghind asupra 
îndeplinirii canoanelor religioase şi menţinere a valorilor familiei creştine. 

Va fi prezentat un astfel de caz ilustrativ pentru spaţiul românesc, care 
deşi este unul datat cu 1813, dar reflectă şi situaţia din perioada anterioară. 
Mihalache, fiul lui Simion Negruţi, şi Andriana, fiica lui Dominte, din 
satul Răceşti, ţinutul Soroca, care s-au îndrăgostit (în opinia autorităţilor 
ecleziastice „s-au îngurluiet”), au hotărât să se căsătorească pe ascuns, fata 
fiind şi însărcinată, dar erau rude spirituale.  

Căsătoria unor rude spirituale, şi chiar a copiilor acestora, în opinia 
contemporanilor epocii, atrăgea pedeapsa Dumnezeiască, mentalitate ce se 
încadra perfect în segmentul temporal examinat, fiind caracteristică unei 
societăţi profund religioase. Un astfel de caz a fost înregistrat în familia 
domnului Țării Moldovei Constantin Cantemir. Safta, fiica cea mai mica a lui 
Constantin Cantemir, care s-a căsătorit cu finul tatălui său, a decedat curând 
după nuntă.

  
Provisions regarding marriage impediments 

in the case of kinship in Moldova XVIIth 
century – early XIXth century

In Moldova, in the XVII century - early XIXth century, a legitimate 
marriage from the point of view of the Orthodox Church and from the point 
of view of the state could be concluded in case of fulfilling the conditions 
imposed by canons and legislation. If the conditions are not met, impediments 
to marriage appear. The category of relative impediments includes those 
related to kinship, abduction, adultery, difference of religion, provocation 
to divorce.

In the legislation of Moldova, as well as in Wallachia, based on Orthodox 
canon law, marriages between relatives were considered illegitimate, fell into 
the category of those who mix blood, being part of crimes against family and 
morals. Provisions were contained in the Carte românească de învățătură 
and in the Îndreptarea Legii, being clearly stipulated the interdiction 
based on the relativity, but also the punishment. Provisions regarding 
the investigation of prohibited relations between blood relatives, alliance 
relatives and soul relatives are most often found in the records of the lords 
of Moldova, which proves that the issue was addressed at the level of rule, 
and case research and establishing the degree of guilt plus the application of 
canonical punishments was attributed to the ecclesiastical authorities, and to 
the notifications of the ecclesiastical authorities, both authorities overseeing 
the fulfillment of religious canons and the maintenance of the values   of the 
Christian family.
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Such an illustrative case will be presented for the Romanian space, 
which although it is one dated 1813, but also reflects the situation from the 
previous period. Mihalache, son of Simion Negruţi, and Andriana, daughter 
of Dominte, from the village of Răceşti, Soroca, who fell in love, decided 
to marry secretly, the girl being also pregnant, but they were spiritual 
relatives.

The marriage of some spiritual relatives, and even of their children, 
in the opinion of the contemporaries of the time, attracted the Divine 
punishment, a mentality that fit perfectly in the examined temporal segment, 
being characteristic of a deeply religious society. Such a case was registered in 
the family of Constantin Cantemir of Moldova. Safta, the youngest daughter 
of Constantin Cantemir, who married her father’s spiritual son, died soon 
after the wedding.

Secțiunea I 

POLITICĂ ROMÂNITĂȚII ȘI ROMÂNITATEA SPIRITUALITĂȚII 
ÎN ANTICHITATE ȘI EVUL MEDIU

REZUMATE

ROMA ȘI DACII – CAZUL ÎMPĂRATORULUI ROMAN GALERIUS

Anatolie LEȘCU 
doctor, conferențiar universitar,

 Academia Militară „Alexandru cel Bun”,
Republica Moldova

 
Lucrarea prezintă biografia imperatorului roman de origine dacică, 

Galerius. Sfârşitul sec. al III-lea a fost marcat de o accentuată criză structurală, 
care a învăluit Imperiul Roman. Cuprins de un şir întreg de comploturi 
developate pe timpul domniilor împăraţilor “militari”, imperiul era în faţa 
pericolului destrămării. În această perioadă critică pentru Roma, pe arena 
istoriei au ieşit un număr de oficiali de origine dacică, printre care şi dacul 
Galerius care, devenind împărat, prin acţiunile sale a pus bazele revenirii la 
stabilitate.

Gaius Galerius Maximinus era originar din Dacia, strămoşii lui fiind 
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supuşi censului de către imperatorul Traian pentru participarea la răscoale 
a dacilor contra Romei. Galerius provenea dintr-o simplă familie de păstori 
şi, în anii tinereţii, ajuta părinţilor în gospodărie păscând vitele, de unde şi 
porecla lui – Armentarius. În timpul părăsirii Daciei de către romani sub 
presiunea carpilor în domnia imperatorului Aurelian, mama lui, Romula, 
împreună cu toată familia, a fugit din Dacia peste Dunăre şi s-a stabilit 
în Noua Dacia, nu departe de Serdica (Sofia). Intrând în serviciul armat, 
Galerius, datorită capacităţilor sale şi puterii fizice, a început repede să se 
urce pe treptele carierei militare, fiind observat de către Diocletian, care l-a 
apropiat pe legionarul excepţional.

La 1 mai 305 în Nicomedia, imperatorul Diocletian, “benevol” a renunţat 
la putere împreună cu alt August – Maximin. Autoritatea împărătească a 
fost atribuită lui Constantin Hlorus şi Galerius Maximianus. La funcţia de 
Cezar au fost promovaţi Severus pentru Occident şi Maximin Daia pentru 
Orient. După moarte, la 25 iulie 306 lui Constantiu Hlorus, Galerius devine 
unicul stăpânitor al Romei. Fiind un politic adecvat, Galerius înţelege lipsa 
perspectivelor luptei cu creştinismul. El a fost primul care a hotărât să 
stabilească noua învăţătura în serviciul Romei. În anul 311 a ordonat să fie 
oprite imediat persecuţiile creştinilor şi a permis construirea bisericilor şi 
ducerea serviciului divin, făcând rugăciuni pentru împărat, fără încălcarea 
ordinii publice. Următorii paşi ai lui Constantin cel Mare au fost doar o 
continuare a ideilor lui Galerius. În anul 311 împăratul Galerius s-a stins din 
viaţă. 

Gaius Galerius Valerius Maximin era unul dintre cei mai remarcabili 
împăraţi ai epocii Dominatului. Datorită talentului său de comandant de oşti 
el a oprit expansiunea sasanizilor spre Vest, a întărit hotarele exterioare ale 
Imperiului, dezobişnuind pe barbari de campanii nepedepsite spre Roma. 
Împăcarea cu creştinismul a adus pacea socială în stat, terminând criza 
îndelungată care a cuprins Roma la sfârşitul secolului al II-lea – începutul 
secolului al III-lea. Întreaga lui activitate multilaterală a îndepărtat cu un 
secol agonia Romei. De roadele acestei activităţi prodigioase s-a folosit 
Constantin, continuatorul ideologic al lui Galerius. Dacă Constantin era 
numit ”cel Mare”, atunci nu mai puţin merita şi Galerius, “părintele patriei” 
şi salvatorul Romei, soţul unei doamne creştine care niciodată n-a uitat 
originea sa dacică. 

Rome and the Dacians - the case of the Roman emperor Galerius
 
The work presents the biography of the Roman emperor of Dacian 

origin, Galerius. The end of the century III was marked by a sharp structural 
crisis, which enveloped the Roman Empire. Comprised of a whole series of 
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plots developed during the reigns of the “military” emperors, the empire was 
in danger of disintegration. During this critical period for Rome, a number 
of officials of Dacian origin came out in the arena of history, including the 
Dacian Galerius, who, becoming emperor, through his actions laid the 
foundations for the return to stability.

Gaius Galerius Maximinus was originally from Dacia, his ancestors 
being subject to the census by Emperor Trajan for participating in the Dacian 
uprisings against Rome. Galerius came from a simple family of shepherds 
and, in his youth, helped his parents in the household by grazing cattle, hence 
his nickname - Armentarius. During the departure of the Dacians by the 
Romans under the pressure of the Carps in the reign of the emperor Aurelian, 
his mother, Romula, together with the whole family, fled Dacia across the 
Danube and settled in New Dacia, not far from Serdica (Sofia). Entering the 
armed service, Galerius, due to his abilities and physical strength, quickly 
began to climb the ranks of his military career, being noticed by Diocletian, 
who brought the exceptional legionnaire closer.

On May 1, 305 in Nicomedia, the emperor Diocletian “voluntarily” 
relinquished power with another Augustus - Maximinus. The royal authority 
was attributed to Constantine Hlorus and Galerius Maximian. Severus for the 
West and Maximin Daia for the East were promoted to the position of Caesar. 
After the death of Constantius Hlorus on July 25, 306, Galerius became the 
sole ruler of Rome. Being an appropriate politician, Galerius understands 
the lack of prospects for the struggle with Christianity. He was the first to 
decide to establish the new teaching in the service of Rome. In 311 he ordered 
the immediate cessation of the persecution of Christians and allowed the 
construction of churches and the conduct of divine service, praying for the 
emperor, without violating public order. The next steps of Constantine the 
Great were just a continuation of Galerius’ ideas. In 311, Emperor Galerius 
died.

Gaius Galerius Valerius Maximin was one of the most remarkable 
emperors of the Dominion era. Due to his talent as an army commander, he 
stopped the expansion of the Sassanids to the West, strengthened the outer 
borders of the Empire, disabling the barbarians from unpunished campaigns 
to Rome. Reconciliation with Christianity brought social peace to the state, 
ending the long-running crisis that engulfed Rome in the late second-early 
third century. His entire multilateral activity removed Rome’s agony by a 
century. Constantine, the ideological successor of Galerius, used the fruits of 
this prodigious activity. If Constantine was called “the Great”, then Galerius, 
the “father of the fatherland” and the savior of Rome, the husband of a 
Christian lady who never forgot his Dacian origins, deserved no less.
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DACIAN, LATIN ASPECTS AND OTHER PARTICULARITIES 
OF ROMANIAN LANGUAGE

Nicoleta VASILCOVSCHI 
doctor, cercetător științific,

Social Studies Lecturer Sino-Canadian Program,  
Shandong, China

Every spoken language connects us with our roots, gives us the 
opportunity to learn and teach the others to express feelings and hopes. When 
we learn a mother language, we don’t just learn to express ourselves, but 
we receive a code of our permanent identity, connected with the old history 
and the future development of our society. Romanian language was born 
in a space of Dacian influence, having also Latin, Slavic, Greek influence, 
especially concerning words that came from different domains.

Romanian language is very rich in old expressions, that cannot be 
translated into other languages, and has its own associated letters like “ş, î, ţ, 
ă, â. In Romanian language the word „Romania” is called „România” and it’s 
the only name of a country that contains Romanian letter „â”.

 Traditionally, Romanian language was used by people to share stories 
or fairy tales, the priest and the teacher were responsible to share the secrets 
off letters to all students. Romanian language uses many proverbs that 
describe in short sentences important meanings. Therefore, when analyzing 
Romanian identity though Romanian language, this paper will include also 
old proverbs associated with the rich cultural background that influenced the 
language and its changes over the time.

This paper includes a short description of Romanian language, its 
particularities and traditions associates with this language.

Aspecte dacice, latine și alte particularități ale limbii române

Fiecare limbă vorbită ne conectează cu rădăcinile noastre, ne oferă 
posibilitatea de a învăţa şi de a-i învăţa pe ceilalţi să-şi exprime sentimentele şi 
speranţele. Când învăţăm o limbă maternă, nu învăţăm doar să ne exprimăm, 
ci primim un cod al identităţii noastre permanente, legat de istoria veche şi 
de dezvoltarea viitoare a societăţii noastre. Limba română s-a născut într-un 
spaţiu de influenţă dacică, având şi influenţă latină, slavă, greacă, în special 
în ceea ce priveşte cuvintele provenite din diferite domenii.                                                                

Limba română este foarte bogată în expresii vechi, care nu pot fi traduse 
în alte limbi şi are propriile litere asociate precum „ş, î, ţ, ă, â”. Cuvântul 
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din limba română care descrie conceptul de ţara „România”este unic la nivel 
internaţional deoarece este singurul nume al unei ţări care conţine litera 
română „â”.  

În mod tradiţional, limba română era folosită de oameni pentru a 
împărtăşi poveşti sau basme, preotul şi profesorul erau responsabili să 
împărtăşească secretele literelor către toţi elevii. Limba română foloseşte 
multe proverbe care includ în propoziţii scurte semnificaţii importante. Prin 
urmare, la analiza identităţii româneşti prin intermediul limbii române, 
această lucrare va include şi proverbe vechi asociate cu bogatul fundal 
cultural care a influenţat limba, prezentând  şi schimbările sale de-a lungul 
timpului.

Această lucrare include o scurtă descriere a limbii române, a 
particularităţilor şi tradiţiilor asociate acesteia.

VARIA MEMORIA ANTIQUITATIS. ANTICHITĂȚILE DIN 
SUDUL MOLDOVEI REFLECTATE 
ÎN UNELE IZVOARE NARATIVE

Costin CROITORU
cercetător științific, Muzeul Brăilei 

„Carol I”, Centrul de Studii Dunărene al Academiei Române
Ion GHELEȚCHI

conferențiar universitar, doctor,
 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, 

Cahul, Republica Moldova

În cadrul acestei intervenţii autorii vor trece în revistă unele dintre 
cele mai interesante mărturii narative cu privire la antichităţile din jumătatea 
meridională a Moldovei, cuprinsă grosso-modo între Siret, Prut şi Dunăre. 
Capacitatea diferită de percepţie a fiecăruia dintre autorii analizaţi, propriul 
nivel de cultură şi, de ce nu, posibilităţile de informare de la faţa locului au 
influenţat întinderea, acurateţea şi calitatea descrierilor, precum şi nivelul 
de subiectivitate al relatărilor. Aşadar, felurite ca întindere, calitate, grad de 
obiectivitate chiar şi percepţie asupra realităţii, aceste surse reţin cu prisosinţă 
prezenţa unor monumente ale antichităţii – în special Valul lui Traian şi 
Castrul de la Barboşi, dar şi alte descoperiri, să le spunem „mărunte”. Dacă 
iniţial sunt consemnate datorită capitalului lor de popularitate şi spectaculos, 
ulterior sunt utilizate – în special în ceea ce îi priveşte pe cronicarii moldoveni 
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– ca argumente de necontestat ale latinităţii/romanităţii românilor, prin 
urmare a continuităţii lor pe aceste meleaguri. 

Cum am arătat, reţin atenţia obiective ce ţin de patrimoniul imobil 
– vestigii antice, complexe arheologice dezvelite de săpăturile întreprinse 
cu mai mult sau mai puţin tact ştiinţific sau de „râvna” exploatatorilor 
veritabilei cariere de piatră care era Barboşiul. Pe de altă parte este vorba 
despre numeroase artefacte, cele mai multe descoperite se pare în contexte 
funerare, şi variate elemente arhitectonice provenind de la ansambluri de 
cult. Dacă în ceea ce le priveşte pe primele, fie şi parţial, putuseră fi văzute 
eventual într-un periplu prin sudul Moldovei, cunoaşterea celor din urmă 
trebuie pusă pe seama unor surse de informare pe care autorii relatărilor le 
avuseseră la dispoziţie.

Varia memoria antiquitatis.
The Antiquities from Southern Moldova reflected in some 

Narrative Sources

In this intervention, the authors will review some of the most interesting 
narrative testimonies about antiquities from the southern half of Moldova, 
roughly the space between Siret, Prut and Danube. The different perception 
capacity of each of the analysed authors, their own level of culture and, why 
not, the possibilities of information on the spot influenced the scope, accuracy 
and quality of the descriptions, as well as the level of subjectivity of their 
stories. Therefore, varied in scope, quality, degree of objectivity and even 
perception of reality, these sources note the presence of some monuments 
of antiquity - especially Trajan’s Wall and the roman camp from Barboşi, 
but also other discoveries, let’s call them “small” one. If initially they are 
recorded due to their capital of popularity and spectacular, later they are 
used - especially for Moldovan chroniclers - as undisputed arguments of the 
Latinity / Romanism of Romanians, due to their continuity in these lands. 

As we have shown, they pay attention to the objectives related to the 
real estate patrimony - ancient vestiges, archaeological complexes revealed 
by the excavations undertaken with more or less scientific tact or by the “zeal” 
of the exploiters of the real stone quarry that was the Roman camp from 
Barboşi. On the other hand, there are numerous artifacts, most of which are 
discovered in funerary contexts, and various architectural elements from cult 
ensembles. If in the case of the former, even partially, they could possibly 
have been seen on a journey through the south of Moldova, the knowledge of 
the latter must be attributed to sources of information that the authors had 
made available.
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TIPARUL ȘI CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE 
ÎN SISTEMUL DE VALORI EUROPENE

Igor CERETEU 
doctor habilitat, cercetător științific principal, 
Institutul de Istorie al Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării, Republica Moldova

Tiparul şi cartea românească veche (1508-1830) au intrat în sistemul 
de valori europene la începutul secolului al XVI-lea. Românii au introdus 
tiparul cu literă chirilică destul de repede în comparaţie cu alte state 
europene. Teascul pentru tipar apare mai întâi în Țara Românească în 1508, 
când ieromonahul Macarie tipăreşte câteva cărţi religioase în limba slavonă 
la Târgovişte, destinate românilor creştini ortodocşi şi popoarelor slave din 
Europa. Tipăriturile în limba română se vor impune în circuitul cultural 
din deceniul cinci al secolului al XVI-lea. Tipografiile din Transilvania au 
tipărit la început cărţi în limbile latină şi germană, iar în 1544 apare la Sibiu 
un Catehism românesc, care avea menirea de a promova ideile luterane 
printre români. Sibiul şi Braşovul devin principalele centre de răspândire a 
luteranismului din Transilvania. În tipografia de la Braşov, înfiinţată în 1535 
de Johann Honterus au fost tipărite în 1535-1557 peste 50 de lucrări în limbile 
latină, greacă şi germană, răspândite în ţările Europei. Cu venirea diaconului 
Coresi la Braşov în a doua jumătate a secolului al XVI-lea a început tipărirea 
cărţilor cu litere chirilice în limbile slavonă, română şi bilingve, destinate 
creştinilor ortodocşi. Activitatea tipografică românească cunoaşte o perioadă 
de stagnare care a durat din ultimul deceniu al secolului al XVI-lea până 
în deceniul patru al secolului al XVII-lea. A reînceput în timpul lui Matei 
Basarab în Țara Românească (1632-1654) şi a lui Vasile Lupu (1634-1653) 
în Moldova. În Moldova tiparul a fost introdus în 1642, iar spre deosebire de 
Țara Românească şi Transilvania, aici se tipăreau preponderent cărţi în limba 
română, însă pe parcurs s-au tipărit şi multe cărţi în limba greacă destinate 
ortodocşilor din Imperiul otoman. După 1812 partea de răsărit a Moldovei a 
fost anexată de Rusia ţaristă. În 1814 la Chişinău, capitala acestei provincii, 
a fost înfiinţată o tipografie, care asigura cu literatură bisericile din eparhie, 
însă unele dintre ele au fost identificate în ţări din Europa Centrală şi de 
Vest, sau în centre de cultură din Ucraina şi Rusia. Astfel, cărţile tipărite în 
ţările române, în mare parte de factură religioasă în limbile română, slavonă, 
latină, germană şi greacă au fost utilizate de creştinii din diferite ţări ale 
Europei, atât din vest, cât şi din est.
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Printing and old Romanian book 
in the system of European values

The printing and the old Romanian book (1508-1830) entered 
the system of European values at the beginning of the 16th century. The 
Romanians introduced the printing with Cyrillic letters quite quickly in 
comparison with other European states. The printing press appeared 
firstly in the Wallachia in 1508, when the hieromonk Macarie printed a 
number of religious books in Slavonic language at Targoviste, for Orthodox 
Christian Romanians and Slavonic people of Europe. The printings in the 
Romanian language will enter the cultural circuit from the fifth decennium 
of the 16th century. The typographies of Transylvania printed at first books 
in the Latin and German languages, and in 1544 a Romanian Catechism 
appeared at Sibiu, which aimed at promoting the Lutheran ideas amongst 
Romanians. Sibiu and Brasov became the main centers of spreading the 
Lutheranism of Transylvania. There were printed in the typography of 
Brasov, founded in 1535 by Johan Honterus, during 1535-1557 over 50 
works in Latin, Greek and German languages, spread in the countries of 
Europe. Once the deacon Coresi came to Brasov in the half of the 16th 
century, it was started the publication of books with Cyrillic letters in the 
Slavonic, Romanian and bilingual languages for the Orthodox Christians. 
The Romanian printing activity knew a stagnation period that lasted from 
the last decennium of the 16th century until the fourth decennium of the 
17th century. It restarted its activity during the reign of Matei Basarab 
in the Wallachia (1632-1654) and Vasile Lupu (1634-1653) in Moldova. 
The printing was introduced in Moldova in 1942, and in comparison, with 
the Wallachia and Transylvania, books in the Romanian language were 
preponderantly printed here, but over time, books in the Greek language 
destined for the Orthodoxes of Ottoman Emprire were also printed. After 
1812, the East side of Moldova was annexed to Tsarist Russia. In 1814, it 
was founded in Chisinau, the capital of this province, a printing house 
providing literature for the churches of the eparchy; some of them were 
identified in countries of Central and Western Europe or in culture centers 
of Ukraine and Russia. Therefore, the books printed in the Romanian 
Countries, mainly of religious purpose in Romanian, Slavonic, Latin, 
German and Greek languages, were used by the Christians of different 
countries of Europe, in the West and East sides. 
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EVOLUȚIA STATUTULUI POLITIC AL PÂRCĂLĂBIEI 
HOTINULUI ÎN SECOLUL XV

Alexandru BEJENARU 
asistent, Facultatea de Istorie și 

Filosofie, Universitatea de Stat din 
Moldova, Republica Moldova

În studiul dat se propune pentru discuţie subiectul evoluţiei 
semnificaţiei politice a funcţiei de pârcălab al Hotinului pentru arena politică 
internă a Țării Moldovei în secolul XV. În pofida informaţiilor fragmentare 
despre pârcălabii Hotinului din această perioadă, analiza carierelor politice 
a mai multor persoane importante în această funcţie denotă o ascensiune tot 
mai evidentă a dregătoriei date în cadrul reţelei politice interne ale Moldovei. 
Scopul principal al analizei propuse reprezintă stabilirea factorilor principali, 
care au permis crearea şi menţinerea acestei evoluţii pe parcursul mai multor 
decenii şi domnii.

Primele menţiuni ale unor pârcălabi ai Hotinului printre membrii 
sfatului domnilor Moldovei de la începutul secolului XV îi plasează pe 
poziţii mult mai modeste, decât omologul lor din cealaltă cetate nordică 
moldovenească Țeţina. Una din posibilele explicaţii pentru importanţa 
relativ mai mare a Țeţinei în ochii domniei se poate datora contactului direct 
al pârcălabului local cu vechiul sector al hotarului moldo-polon, în timp ce 
Hotinul ţinea sub control frontiera cu Podolia de Vest – regiune periferică, 
proaspăt intrată în componenţa Poloniei doar din 1394.

Ascensiunea pârcălăbiei Hotinului are loc către mijlocul secolului XV, 
fiind legat de contextul luptelor politice dintre moştenitorii lui Alexandru 
cel Bun şi apariţia unui nou factor politic în Podolia în persoana clanului 
Buczacki, membrii căreia vor deţine funcţii-cheie în Cameniţa, Pocuţia şi 
Rutenia, transformându-se în principalii intermediari dintre regalitatea 
poloneză şi domnii Moldovei. Datorită acestui fapt şi contactului apropriat 
dintre funcţionarii din Hotin şi Cameniţa, pârcălabii cetăţii au devenit 
la rândul său figuri importante pe arena politică internă a Moldovei şi în 
relaţiile moldo-polone.

The evolution of political statute 
of the Hotin pârcălabs in the 15th century

In the following study, the main subject of discussion is the evolution 
of political statute of the Hotin pârcălabs for the internal political arena 
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of the Moldavian Principality during 15th century. Despite the fragmentary 
informations about the pârcălabs of Hotin in this timeline, the analysis 
of political careers of many important persons, who wielded this position, 
points a very clear ascension of this post in the network of Moldavian internal 
politics. The main goal of this analysis is the determination of main reasons, 
that led to the creation and maintaining this evolution during many more 
decades and reigns.

The first mentions of some Hotin pârcălabs amongst the members 
of the Council of the Moldavian Prince from the beginning of 15th Century 
put them on a lower position than their colleagues from another northern 
Moldavian fortress of Țeţina. A possible explication for a relatively higher 
importance of Țeţina can be the result of direct contact of the local pârcălab 
with the old sector of Moldavian-Polish border, while Hotin controlled the 
frontier with Western Podolia – a peripherical region, that became a part of 
Poland only from 1394.

The ascension of Hotin pârcălabs happened during the middle of 15th 
century, due to the context of internal political struggle between the heirs of 
Alexander the Good and the rise of a new political factor in Podolia under the 
form of Buczacki clan, whose members held key-assignments in Kamieniec, 
Pocutia and Ruthenia, becoming the main intermediaries between the 
Polsih royalty and the princes of Moldova. Because of that and of close 
contact between the officials of Hotin and Kamieniec, the pârcălabs of the 
Moldavian fortress became as well major figures in the internal political 
arena of Moldova and in the Polish-Moldavian relationships.

CICLUL FAPTELOR SF. ARHANGHEL MIHAIL ÎN PRONAOSUL 
BISERICII SF. NICOLAE DIN RĂDĂUȚI. 

OBSERVAȚII PRELIMINARE

Emil DRAGNEV 
doctor, conferențiar universitar,
 Facultatea de istorie și Filosofie, 

Universitatea de Stat din Moldova, 
Republica Moldova

Restaurările recente, au permis identificarea în pronaosul bisericii 
Sf. Nicolae din Rădăuţi, alături de o ilustrare selectivă a Menologului, a 
unui ciclu necunoscut până acum al Faptelor Arhanghelului Mihail, care 
cronologic, l-a substituit pe cel de la Pătrăuţi (cca. 1490) de pe poziţia de 
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primă ocurenţă în picturile murale din Moldova. El este reprezentat pe 
intradosurile celor două arce ale traveelor vestice şi a lunetelor circumscrise 
de ele de pe zidurile sudic şi nordic ale pronaosului, precum si-n al doilea 
registru al timpanului zidului vestic al aceluiaşi spaţiu. Acest ciclu va mai 
reapare în Moldova în picturile bisericilor: Înălțării Cinstitei Cruci din 
Pătrăuţi, Sf. Nicolae din Bălineşti, Adormirii a mănăstirii Humor, Bunei 
Vestiri a mănăstirii Moldoviţa, Înălțării mănăstirii Suceviţa şi în  gangul 
porţilor de intrare a mănăstirii Neamţ (sub repictare tardivă). Unele scene se 
regăsesc în toate sau în majoritatea ansamblurilor menţionate (Minunea din 
Chones, Scara lui Iacov, Apariția arh. Mihail lui Iisus Nave, Apariția arh. 
Mihail lui Ghedeon, Arh. Mihail îl oprește pe Balaam), altele doar în unele 
dintre ele (Daniel în grota cu lei – Pătrăuţi, Bălineşti, Humor; Căderea lui 
Satan şi Maica Domnului cu Simeon și Iisus în brațele sale – Bălineşti), iar 
scene precum de exemplu Mironosițele la mormântul Domnului, nu apar în 
alte cicluri. În acelaşi timp remarcăm absenţa din ciclu a unor teme „Filoxenia 
lui Avraam” şi a celor din istoria lui Lot, care de altfel sunt prezente în naos, 
în alte contexte. Evitarea repetiţiilor caracterizează alcătuirea programului 
iconografic de la Rădăuţi şi din perspectiva absenţei în Menolog a scenei 
obişnuite pentru 6 septembrie – Minunea arh. Mihail din Chones, prezentă 
în ciclul Faptelor sale. Introducerea acestui ciclu la Rădăuţi ar putea să 
aibă tangenţă cu funcţia de necropolă domnească a bisericii Sf. Nicolae, în 
urma unor eventuale interferenţe cu spaţiul rusesc de la începutul anilor 
80’ ai sec. XV.

Le cycle des Actes d’Archange Michel dans le narthex de l’église 
St. Nicolas de Rădăuți. Observations préliminaires.

Les restaurations récentes, ont permis l’indentifications dans le 
narthex de l’église St. Nicolas à Rădăuţi, près du Ménologe, un cycle inconnu 
des Actes d’Archange Michel, qui, chronologiquement, a remplacé celui de 
Pătrăuţi (env. 1490) de la position de la première occurrence connue dans 
la peinture murale de Moldavie. Il est représenté sur les intrados des deux 
arches des travées de l’ouest et des lunettes circonscrites par elles surs les 
parois du sud et du nord du narthex, ainsi que dans le deuxième registre 
du tympan de la paroi de l’ouest du même espace. Ce cycle réapparaîtra en 
Moldavie dan les peintures des églises de: l’Enlèvement de la Vrai Crois à 
Pătrăuţi, St. Nicolas à Bălineşti, la Dormition de la Vierge du monastère 
Humor, L’Annonciation du monastère Moldoviţa, l’Ascension du monastère 
Suceviţa et dans l’arche d’entré du monastère Neamţ (sous un couche de 
peinture tardive). Quelques scènes sont à retrouver dans touts ou la plupart 
des ensembles mentionnées (Le miracle de Chones, L’échelle de Jacques, 
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L’apparition d’arch. Michel a Josué fils de Noun, L’arch. Michel arrête 
Balaam), des autres sont présents seulement dans certains d’entre eux 
(Daniel dans la grotte avec des lions – Pătrăuţi, Bălineşti, Humor; La chute 
de Satan et La Vierge et Siméon avec Jésus dans ses bras – Bălineşti), et des 
scènes comme Les Myrophores au tombeau vide, n’apparaissent qu’ici. Dans 
le même temps, nous remarquons l’absence dans ce cycle des scènes comme 
L’Hospitalité d’Abraham ou de l’histoire de Lot, qui sont a retrouver ici 
dans la nef, dans d’autres contextes. L’évitement des répétitions caractérise 
l’élaboration du programme iconographique de Rădăuţi, en prennent en 
compte l’absence dans le Ménologe pour le 6 septembre du Miracle d’arch. 
Michel, présente dans le cycle des ces Actes. L’introduction de ce cycle à 
Rădăuţi, peut être a des tangences avec la fonction de nécropole princière de 
l’église St. Nicolas, dans la suite des éventuelles interférences avec l’espace 
russe au commencement des années 80 du XVe siècle.     

PERSONALITATEA LUI ALBERT ŁASKI 
ÎN ISTORIOGRAFIA POLONEZĂ

Ion CHEPTENE
doctorand, Facultatea de Istorie și 

Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova

Articolul respectiv are scopul de a prezenta modul de apreciere al 
istoriografiei poloneze asupra personalităţii magnatului Albert Łaski, ce 
a jucat un rol semnificativ pentru istoria Țării Moldovei în secolul al XVI-
lea. Activitatea sa politică este abordată de istoricii polonezi în calitate 
de ,,preludiu” în creşterea implicării nobililor poloni în politica internă 
a Moldovei. Prin intermediul magnaţilor, statul polon a tins să înlăture 
influenţa crescândă a otomanilor. În contextul respectiv, atenţie majoră 
istoricii o acordă activităţii politice al lui Albert Łaski care a fost primul 
magnat polon ce s-a implicat în politica internă a vecinului de sud, aspirând 
la tronul Țării Moldovei. În contextul respectivelor năzuinţe, Łaski a 
influenţat decisiv ocuparea tronului Moldovei de către Despot Vodă (1561-
1563). Istoricul polon Dariusz Milewski laconic şi concis a oferit următoarea 
caracterizare a rapoartelor dintre Łaski şi Iacub Heraclid, menţionând că 
soarta „...i-a unit în suferinţa şi în dauna atât a Poloniei, cât şi a Moldovei.”. 
Se susţine ideia că situaţia favorabilă Poloniei în rapoartele polono-moldo-
otomane instalată pe timpul lui Alexandru Lăpuşneanu a fost distrusă de 
Łaski care promovează pe cont propriu o politică „iraţională”. Alt istoric 
polon Szutkiewicz tinde de a marca abilităţile manipulatorii ale magnatului 
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oferind ca exemplu organizarea de către acesta a înscenării morţii lui Despot 
Vodă. Cu toate acestea, tindem de a marca că Albert Łaski reprezintă un caz 
interesant al omului politic din secolul al XVI-lea. Aprecierile istoriografice 
poloneze ale „aventurilor” sale, adesea, ghidate de tendinţa demonstrării 
„prejudiciilor” aduse coroanei polone, ascund contextul istoric în care a 
activat această personalitate, dezideratul istoricilor din Polonia de a aborda 
politica internaţională a statului polonez din secolul al XVI-lea, prin prisma 
unui „interes de stat” a generat o subestimare a personalităţii lui  Łaski, 
moment ce necesită lămurire.  

Albert Łaski’s personality in Polish historiography

The article aims to present the appreciation of Polish historiography 
on the personality of the magnat Albert Łaski, who played a significant role 
in the history of Moldova in the sixteenth century. His political activity is 
approached by Polish historians as a “prelude” to the rise of the involvement 
of Polish nobles in Moldova’s domestic politics. Through the magnates, the 
Polish state tended to remove the growing influence of the Ottomans. In 
this context, major attention is paid to historians to the political activity of 
Albert Łaski who was the first Polish magnate to get involved in the domestic 
policy of the southern neighbor, aspiring to the throne of Moldova. In the 
context of those aspirations, Łaski decisively influenced the occupation of the 
Moldavian throne by Despot Voda (1561-1563). The Polish historian Dariusz 
Milewski concisely offered the following characterization of the relations 
between Łaski and Iacub Heraclid, mentioning that fate “... united them in the 
suffering and damage of both Poland and Moldova.”. The idea is supported 
that the favorable situation for Poland in the Polish-Moldovan-Ottoman 
reports installed during the time of Alexandru Lăpuşneanu was destroyed 
by Łaski who promotes on his own a “irrational” policy. Another Polish 
historian Szutkiewicz tends to mark the manipulative abilities of the tycoon 
by offering as an example his organization of staging the death of Despot 
Voda. However, we tend to point out that Albert Łaski is an interesting case 
of the sixteenth-century politician. Polish historiographical assessments of 
his “adventures”, often guided by the tendency to demonstrate the “damage” 
to the Polish crown, hide the historical context in which activated this 
personality, the desire of Polish historians to address the international policy 
of the Polish state in the sixteenth century, through the prism of a “state 
interest” generated an underestimation of Łaski’s personality, a moment 
that needs clarification.
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V.M. ADIASEVICI – CONTRIBUȚII LA ARHEOLOGIA BASARABIEI*1

Sergiu MATVEEV
conferențiar universitar, doctor,

Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
 Adrian PELIVAN 

cercetător independent

Din rândul personalităţilor polivalente ale Basarabiei culturale din 
perioada interbelică se remarcă în mod aparte Victor Adiasevici. Născut 
într-o familie de ruşi la Rogojenii Vechi (jud. Soroca) în 1898, V. Adiasevici 
reuşea să coaguleze în activitatea sa pedagogia, pictura, istoria antică, 
istoria religiei, arheologia, jurnalistica, activitatea editorială şi tipografică, 
ingineria, bibliologia etc. Cercetările complexe realizate la începutul anilor 
30 ai secolului XX de către V. Adiasevici pentru identificarea şi valorificarea 
monumentelor de istorie şi cultură a Basarabiei au servit drept pilon central 
pentru elaborarea primelor volume ale „Dicţionarului enciclopedic al 
Basarabiei”. Sinusoidală dramatică a intelectualilor basarabeni de la începutul 
anilor 40 i-a adus prima arestare în septembrie 1940 şi o sentinţă de 8 ani 
de lagăre. Revenit în vara anului 1945 la Chişinău, urmează angajarea pe 
post de arheolog la Filiala Moldovenească a AŞ URSS. În 1947-1948 reîncep 
obstrucţionări în activitate urmate de o nouă arestare în 1949 completată alţi 
ani de închisoare până în 1956 şi interzicere de a locui şi activa în Chişinău.

Dacă până în 1940, pentru V. Adiasevici arheologia era unul din 
multiplele domenii de interes, după război realizează în termeni restrânşi 
un repertoriu al siturilor aheologice a Basarabiei, participă la periegeze 
şi săpături arheologice, lucrează asupra unor studii privind analizei 
ornamentelor ceramicii scitice etc. Valul de verificări a loialităţii faţă de noul 
regim a finalizat cu eradierea numelui cercetărorului din documentele de 
epocă, iar unele descoperiri atribuite altor persoane. După cei peste 50 de 
ani de la moartea, în anul 1966, a lui V. Adiasevici, contribuţiile ştiinţifice 
încă urmează a fi identificate şi reabilitate.

V.M. Adiasevici – contributions to the archeology of Bessarabia

Among the polyvalent personalities of cultural Bessarabia from the 
interwar period, Victor Adiasevici stands out in particular. Born into a 

* Cercetare realizată în cadrul proeictului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheologic din epoca 
fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară şi 
valorificare ştiinţifică”.
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Russian family in Rogojenii Vechi (Soroca County) in 1898, V. Adiasevici 
managed to combine in his activity the pedagogy, painting, ancient history, 
history of religion, archeology, journalism, publishing and printing 
activity, engineering, bibliology, etc. The complex researches carried out 
at the beginning of the 30s of the 20th century by V. Adiasevici for the 
identification and valorification of the monuments of history and culture of 
Bessarabia served as a central pillar for the elaboration of the first volume 
of the „Encyclopedic Dictionary of Bessarabia”. The dramatic sinusoid of 
Bessarabian intellectuals in the early 1940s led to his first arrest in September 
1940 and a sentence of 8 years in a camp. Returning to Chisinau in 1945, he 
was employed as an archaeologist at the Moldovan Branch of the Academy of 
Sciences of USSR. New obstructions form 1947-1948 were followed by a new 
arrest in 1949, completed by years of imprisonment until 1956, and a ban on 
living and working in Chisinau.

If until 1940, for V. Adiasevici, archeology was one of the many fields 
of interest, after the war he made in restricted terms a repertoire of the 
archeological sites of Bessarabia, participated in archeological survey and 
excavations, worked on the analysis of Scythian pottery ornaments etc. The 
wave of checks on loyalty to the new regime ended with the eradication of 
the name of the researcher from the period documents, and some of his 
discoveries were attributed to other people. After more than 50 years since 
the death of V. Adiasevici in 1966, scientific contributions have yet to be 
identified and rehabilitated.
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Secțiunea II

ROMANITATE, ROMÂNITATE ȘI MODERNITATE 
ÎN SEC. XVIII-XIX

REZUMATE

TRECEREA POPULAȚIEI DIN STÂNGA NISTRULUI ÎN ȚARA 
MOLDOVEI LA SFÂRȘITUL SECOLULUI XVIII – ÎNCEPUTUL 

SECOLULUI XIX

Tudor CIOBANU, 
cercetător științific coordonator, 

Arhiva Națională a Republicii Moldova, 

Trecerea populaţiei peste Nistru reprezintă un proces demografic 
firesc. Către mijlocul secolul al XVIII-lea acest flux era orientat în ambele 
direcţii. Domnia i-a pus în grija căpitanului de Soroca soluţionarea 
problemelor populaţiei sosite de peste Nistru. Informaţii mai ample apar  
odată cu instituirea la Iaşi şi Bucureşti a consulatelor ruseşti.

Imigrau din teritoriile poloneze, ucrainene sau din raielele turceşti 
organizate pe teritoriul Moldovei, de regulă,  şerbi sau reprezentanţi ai 
grupurilor religioase. Aceste persoane de cele mai multe ori erau aşezate în 
ţinuturile marginii de est Soroca, Orhei-Lăpuşna, dar întâlnim şi cazuri când 
„oamenilor streini” li s-a permis să stea în Iaşi.

Drept de a aducere populaţie de peste Nistru  aveau stăpânii de moşii 
sau vechilii, egumenii mănăstirilor, căpitanii de margine. La fel era acceptat 
ca unii dregători, drept recunoştinţă pentru activitatea lor anterioară, să 
cheme din rândul celor care nu erau şi nu mai fost „la bir cu ţara” slujitori 
pe lângă propria gospodărie. Alteori imigranţii după ce treceau hotarul se 
adresau dregătorilor locali pentru a primi drept de aşezare.

Consulatul rus de la Iaşi trebuia să-i identifice pe aceşti fugari şi să 
organizeze, în înţelegere cu autorităţile moldovene sau clandestin întoarcerea 
lor peste Nistru. Pentru a nu pierde din efectivul celor ce plăteau impozite şi 
dări Domnia încerca să reglementeze acest proces.

The migration of the population from the left bank of the 
Dniester to the Moldova Principality at the end of the 18th 

century - the beginning of the 19th century

The migration of the population across the Dniester is a natural 
demographic process. Towards the middle of the 18th century, this flow 
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was oriented in both directions. For exemple the moldovian Principles 
put in charge of the captain of Soroca the solution of the problems of the 
population arrived from across the Dniester. More information appears with 
the establishment of Russian consulates in Iassy and Bucharest.

At the right bunk of Dnestr rever come the immigrants from Polish, 
Ukrainian or Turkish territories, they usually was the dependent pesants 
or representatives of some religious groups (e.g. Old Russan Orthodoxe 
belevers). These people were often placed in the lands of the eastern edge of 
Soroca, Orhei-Lăpuşna, but we also encounter cases when “foreign people” 
were allowed to stay in Iassy.

The owners of estates or elders, the abbots of the monasteries, the 
captains from neigbords had the right to bring people from across the 
Dniester. It was also accepted that some governors, in gratitude for their 
previous work, to call from among those who were not and were no longer “at 
the crossroads with the country” servants in addition to their own household. 
Sometimes immigrants after crossing the border turned to local governors to 
receive the right to settle.

The Russian consulate in Iasi had to identify these runaway, and 
organize, in agreement with the Moldovan authorities, or clandestinely, their 
return across the Dniester. In order not to lose the number of those who paid 
taxes and donations, the Moldavian Principles tried to regulate this process.

ACTIVITATEA MITROPOLITULUI GRIGORE IRINUPOLEOS ÎN 
BASARABIA (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΚΑΙ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ, 1764-1846) 

Vlad MISCHEVCA,
doctor în istorie, conferențiar universitar, 
Institutul de Istorie, Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Grecii şi români, inclusiv cei din stânga Prutului (actuala Republica 
Moldova), sunt legaţi prin episoade şi momente de istorie seculară 
comună. Mitropolitul athonit Grigore Irinupoleos (23.01./03.02.1764 – 
3.01./15.01.1846) a avut o activitate diversă şi de lungă durată în Basarabia, în 
special după anexarea acestui teritoriu în 1812. Cazul mitropolitului grec din 
epoca modernă, care a trăit şi activat în Principatele Române şi în Basarabia 
în prima jumătate a sec. al XIX-lea, ilustrează o pagină importantă a relaţiilor 
tradiţionale de cooperare şi interpătrundere multilaterală demonstrate sub 
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aspect religios, economic şi politic şi prezintă un interes deosebit pentru 
cercetare. Demersul nostru actual vine să concretizeze anumite detalii şi să 
aprofundeze o serie de aspecte ale activităţii multilaterale a mitropolitului 
Grigore Irinupoleos, care a trăit ultima perioadă a vieţii la Chişinău şi a fost 
înmormântat în catedrala mitropolitană. Cercetarea se axează în mod special 
pe materialele mai puţin cunoscute depistate la Arhiva Mănăstirii Vatoped şi 
la Arhiva Naţională a Republicii Moldova.

Vestitul mitropolit athonit de la al cărui naştere au trecut anul trecut 
255 de ani, iar 175 de ani de la moartea lui se vor împlini în ianuarie 2021, 
trebuie readus toponimiei urbane din centrul istoric al Chişinăului.

The activity of Metropolitan Gregory Irinupoleos (1764-1846) 
within the Bessarabia

The relationships between Greek and Romanian churches during 
the past centuries were multilateral and considerable, especially with Holy 
Mountain monasteries. However, the history of relations Orthodox sister 
churches is not yet fully known and valued. The protection and restoration of 
common cultural heritage monuments, least appreciated and badly restored, 
remains current. Irinupoleos Gregory (23.01.(03.02) 1764 – 3.01.(15.01.) 
1846.) was confirmed in metropolitan famous Greek monastery of Vatopedi 
- Irinupoleos Gregory. Life and work of the leading figures in the first half of 
the nineteenth century, remains insufficiently investigated. The article comes 
to fill the gaps about the life and activity of Gregory Irinupoleos – remarkable 
personality from the history of Athos & Bessarabia at the end of the XVIII-th 
century – beginning of the XIX-th century. 

We attempt to elucidate, based on historical documents (found in the 
archive of the monastery Vatopedi and Moldovan National Archives) and to 
present an overview of the life and work of the Holy Mountain Metropolitan 
of Bessarabia (Chisinau).

DIMITRIE SULIMA ȘI POLITICA SA ÎN EPARHIA CHIȘINĂULUI 
ȘI HOTINULUI ÎNTRE RUSIFICARE 

ȘI TRADIȚIONALISMUL AUTOHTON

Ion GUMENÂI
doctor habilitat, cercetător științific principal, 

Institutul de Istorie, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Personalitatea şi activitatea arhiepiscopului Dimitrie Sulima, spre 
deosebire de antecesorul mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, rămâne 
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încă a fi subiectul de studii a specialiştilor în istorie, multe laturi cu referire 
la personalitatea sa fiind încă neelucidate. 

Credem că prezintă interes nu numai activitatea sa în calitate de 
episcop a Eparhiei Chişinăului şi Hotinului, dar şi cea în calitate de episcop 
vicar pe care o avuse anterior, precum şi circumstanţele în care ajunge să fie 
numit în fruntea eparhiei.

După părerea noastră prezintă interes liniile directorii a activităţii sale 
în cadrul eparhiei, pornind în primul rând de la organizarea administrativ 
– bisericească a acesteia în spiritul ajustării la modelul existent în Imperiul 
Rus.  Ne referim în acest sens la problema privind episcopul vicar, reducerea 
teritorială şi numerică a eparhiei, transformarea Dicasteriei în Consistoriu, 
centralizarea puterii decizionale, rolul acordat protopopilor şi blagocinilor 
ş.a. 

Incontestabil prezintă interes şi politica faţă de cler propriu zis, unde 
de asemenea pot fi observate accente, ce urmăreau alinierea la modelul rus, 
în primul rând prin încercarea creării unei tagme duhovniceşti distinse. 

Trezeşte o serie de întrebări şi activitatea sa în domeniul instructiv 
educativ, când episcopul pe de o parte solicita cadre didactice cunoscătoare 
de limbă română, iar pe de alta insista ca la ore şi în pauză în instituţiile de 
învăţământ să se vorbească în limba rusă. 

Este deosebită intervenţia acestei personalităţi şi în deschiderea 
şcolilor ţinutale şi parohiale, urmând însă a face o analiză privind scopul 
final pe care îl urmărea acesta – instruirea populaţiei sau rusificarea ei prin 
intermediul acestor instrumente?

Evident că prezintă interes şi activitatea lui Dimitrie Sulima şi în 
cadrul Societăţii Biblice dar şi ca promotor al misionarismului ortodox.

Dimitrie Sulima and his politics in the diocese of Chisinau and 
Hotin between Russification and local traditionalism

The personality and activity of Archbishop Dimitrie Sulima, unlike his 
predecessor Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni, still remains the subject 
of study of specialists in history, many aspects regarding his personality 
being still unexplained.

We believe that he is interested not only in his activity as bishop of 
the Diocese of Chisinau and Hotin, but also in his capacity as vicar bishop, 
which he had previously had, as well as the circumstances in which he was 
appointed head of the diocese.

In our opinion, the guidelines of its activity within the diocese are of 
interest, starting first of all from its administrative-ecclesiastical organization 
in the spirit of adjustment to the existing model in the Russian Empire. In 
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this sense, we refer to the problem regarding the vicar bishop, the territorial 
and numerical reduction of the diocese, the transformation of the Dicastery 
into a Consistory, the centralization of the decision-making power, the role 
given to the archpriests and blessings, etc.

Undoubtedly, the policy towards the clergy itself is of interest, where 
accents can also be observed, which aimed at aligning with the Russian 
model, first by trying to create a distinct spiritual tag.

He raises a series of questions and his activity in the field of educational 
instruction, when the bishop on the one hand requested teachers who know 
Romanian, and on the other hand insisted that in classes and breaks in 
educational institutions to speak in Russian.

Is the intervention of this personality special in the opening of state 
and parish schools, but will make an analysis of the ultimate goal it pursued 
- the training of the population or its Russification through these tools?

Obviously, Dimitrie Sulima’s activity in the Bible Society is also of 
interest, but also as a promoter of Orthodox missionary work.

DIFUZAREA BIBLIEI ÎN LIMBA ROMÂNĂ DIN 1819

Dinu POȘTARENCU
 doctor, cercetător științific coordonator, 

Institutul de Istorie, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Despre tipărirea în 1819, la Sankt Petersburg, de către Societatea Biblică 
Rusă, a Bibliei în limba română, au scris Alexandru Bălţătescu, Ştefan 
Ciobanu, Mircea Păcurariu, Sergiu Valcov, Maria Danilov.

Filiala din Basarabia a Societăţii Biblice Ruse avea obligaţia să acorde 
Societăţii Biblice Ruse suportul necesar în vederea distribuirii pe scară largă 
a bibliei, care urma să fie pusă în vânzare.

La începutul anului 1818, intenţionând să extindă zona geografică de 
difuzare a Noului Testament şi a Bibliei, Comitetul Filialei din Basarabia 
a Societăţii Biblice Ruse a socotit de cuviinţă să traducă în limba română 
broşura despre scopul Societăţii Biblice Ruse şi, tipărind-o, să fie răspândită 
nu numai în Basarabia, dar şi în Principatele Române 

În 1818, Filiala din Basarabia a Societăţii Biblice Ruse a distribuit prin 
vânzare Noul Testament în limba română, tipărit la Sankt Petersburg, nu 
numai printre locuitorii basarabeni şi cei din stânga Nistrului, dar şi în 
dreapta Prutului.
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La 19 iulie 1820, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse i-a ordonat mitropolitului 
Gavriil Bănulescu-Bodoni să prezinte lista bisericilor şi a mănăstirilor din 
Eparhia Chişinăului şi Hotinului care nu dispuneau de biblii, urmând ca 
locaşurile enumerate să fie înzestrate cu aceste cărţi sfinte de către Societatea 
Biblică Rusă.

Periodic, protopopii ţinutali transmiteau Dicasteriei Duhovniceşti 
din Chişinău sumele de bani încasate în urma vânzării Bibliei şi a Noului 
Testament.

Noul Testament (ediţiile din 1817 şi 1819) şi Biblia (ediţia din 1819), tipărite 
la Sankt Petersburg, au fost aduse la Chişinău, de unde, prin intermediul 
protopopilor ţinutali, au fost difuzate printre preoţi şi alţi cărturari din 
Basarabia, iar o parte din tiraje s-a trimis în Principatul Moldovei şi Țara 
Românească.

STATUTUL DE PRIVILEGIAT ÎN BASARABIA REFLECTAT 
ÎN RECENSĂMÂNTUL FISCAL DIN 1835

Valentin TOMULEȚ
profesor universitar, doctor habilitat, 

Departamentul Istoria Românilor, Universală și 
Arheologie, Universitatea de Stat din Moldova

În studiul de faţă, autorul pune în discuţie statutul de privilegiat în 
Basarabia în primele trei decenii după anexare, reflectat în recensământul 
fiscal din 1835, punând accent pe stările mijlocii ale societăţii – boiernaşi, 
mazili şi ruptaşi, ne referindu-se la nobili, care constituiau o stare socială 
distinctă a societăţii. 

Analizând statutul boiernaşilor şi mazililor, autorul constată că 
apartenenţa la starea „privilegiaţilor” era de natură ereditară. Prin însăşi 
numele lor, boiernaşii ca şi mazilii, păstrau „amintirea boieriei”, optând 
mereu pentru menţinerea privilegiilor de altă dată.

În Basarabia, sub noţiunea generică de „privilegiaţi” îi regăsim, 
în anii 1812-1847, pe toţi acei ce se aflau pe diferite „trepte privilegiate”, 
care includea categoria micilor boieri de ţară sau boiernaşilor, mazililor şi 
ruptaşilor, ruptelor de vistieria şi de cămara scutiţi, în diferite perioade de 
timp, de anumite obligaţii fiscale, fixate în diferite acte de danie emise de 
domnii Moldovei. 

În cadrul administraţiei judeţene, dar şi celei regionale, nu exista o 
viziune unică cu privire la stările sociale privilegiate. Această constatare 
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o deducem din listele recensămintelor fiscale efectuate în anii ’30-’50 ai 
secolului al XIX-lea, în care boiernaşii, mazilii şi ruptaşii, ca şi categoria 
ruptelor, erau incluşi, de multe ori, într-un compartiment unic, cel de „clasă 
privilegiată”, iar stările neprivilegiate ale ţăranilor, în cel al „stărilor de 
rând”, iar în alte cazuri, în liste separate. Drept exemplu, în listele generale 
ale recensământului fiscal din 1835, prezentate de administraţia judeţeană 
Orhei Administraţiei Regionale stările sociale privilegiate – boiernaşii, 
mazilii, ruptaşii şi altele nu sunt indicaţi separat, ca în celelalte judeţe ale 
Basarabiei, dar sunt incluşi într-o singură listă, într-un compartiment 
comun, cel al privilegiaților. 

Însă, tendinţa de a uniformiza structura socială şi a lichida stările 
sociale specifice societăţii moldoveneşti era permanent în vizorul instituţiilor 
imperiale. În conformitate cu Regulamentul privind drepturile de 
apartenență la stările sociale a locuitorilor Basarabiei din 10 martie 1847, 
autorităţile ţariste i-au egalat în drepturi pe boiernaşii din Basarabia cu 
nobilii personali din Rusia (în cazul în care boiernaşii nu deţineau funcţii 
administrative, erau trecuţi, în mod obligatoriu, în categoria mazililor), 
numindu-i în continuare nobili personali, iar pe mazili şi ruptaşi i-a inclus 
în categoria odnodvorţilor ruşi. Cu timpul, drepturile privilegiaților au fost 
limitate, fiind impuşi la diferite prestaţii şi taxe locale de rând cu birnicii. Ca 
urmare unii din ei pentru diferite încălcări au fost transferaţi în categoria 
ţăranilor, alţii ruinându-se s-au dizolvat în categoriile sociale înrudite ale 
ţărănimii. În pofida acestui fapt majoritatea mazililor au continuat să-şi 
păstreze şi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea din trăsăturile distincte 
de ordin social şi spiritual. În special mândria de mazil se poate resimţi şi 
astăzi în unele sate basarabene.

Privileged status in Bessarabia reflected in the fiscal census of 1835

In the present study, the author discusses the privileged status in 
Bessarabia in the first three decades after annexation, reflected in the fiscal 
census of 1835, emphasizing the middle states of society – boyars, mazili and 
ruptași, referring to nobles, who they constituted a distinct social state of 
society.

Analyzing the status of the boyars and mazili, the author finds that 
belonging to the state of “privileged” was hereditary. By their very name, the 
boyars as well as the mazili kept the “memory of the boyar”, always opting to 
maintain the privileges of the past.

In Bessarabia, under the generic notion of “privileged” we find, in the 
years 1812-1847, all those who were on different “privileged ranks”, which 
included the category of small country boyars or boiernaș, mazili and ruptași, 
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exempted, in different periods of time, from certain fiscal obligations, fixed in 
different acts of donation issued by the rulers of Moldova.

Within the county administration, but also the regional one, there was 
no clear vision regarding the privileged social conditions. This ascertaining 
can be deduced from the lists of fiscal censuses conducted in the 1830s and 
1850s, in which the boyars, mazili and ruptași, as well as the category of 
ruptaşii, were often included in a single compartment, that of “privileged 
class”, and the unprivileged states of the peasants, in that of the “ordinary 
states”, and in other cases, in separate lists. As an example, in the general lists 
of the fiscal census of 1835, presented by the Orhei County Administration 
to the Regional Administration, the privileged social status – boyars, mazili, 
ruptași and others are not indicated separately, as in the other counties of 
Bessarabia, but are included in a single list, in a common compartment, that 
of the privileged.

However, the tendency to standardize the social structure and liquidate 
the specific social conditions of the Moldovan society was permanently in the 
sights of the imperial institutions. In accordance with the Regulation on the 
rights of belonging to social status of the inhabitants of Bessarabia of March 
10, 1847, the tsarist authorities equaled the rights of the boyars of Bessarabia 
with the personal nobles of Russia (if the boyars had no administrative 
functions, they were transferred, obligatorily, in the category of mazili), 
further naming them personal nobles, and including mazili and ruptași in 
the category of Russian odnodvortsy. Over time, the rights of the privileged 
were limited, being imposed on various local benefits and taxes along with the 
birnici. As a result, some of them for various violations were transferred to 
the category of peasants, others, ruining themselves, dissolved into the related 
social categories of the peasantry. Despite this fact, most of mazili continued 
to retain their distinct social and spiritual traits in the second half of the 
nineteenth century. Especially the pride of mazil can be felt today in some 
Bessarabian villages.

CIRCUITUL DE MĂRFURI ȘI PRACTICI COMERCIALE ÎNTRE 
BASARABIA ȘI RESTUL SPAȚIULUI ROMÂNESC  (1812-1853)

Andrei EMILCIUC
doctor în istorie, cercetător științific superior,

Institutul de Istorie, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Hotarul impus ca urmare a Tratatului de la Bucureşti din 16/28 mai 
1812 a scindat Moldova şi a prejudiciat grav relaţiile economice interne. 
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Circuitul de mărfuri tradiţional dintre teritoriul dintre Prut şi Nistru şi 
restul spaţiul românesc va trebui să facă faţă taxelor prohibitive şi diferitelor 
restricţii sanitaro-vamale, mai ales după 1822. Cu toate acestea, în virtutea 
faptului că teritoriile de peste Nistru nu puteau acoperi necesităţile de mărfuri 
esenţiale ale provinciei, comerţul cu Principatele Române, dar şi teritoriile 
româneşti din cadrul Imperiul Habsburgic – Bucovina şi Transilvania, vor 
rezista şi vor cunoaşte o dezvoltare importantă în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea.

În primul rând era vorba de sare, un produs esenţial pentru acele 
timpuri, care era transportat din vechi timpuri de la salinele de la Târgu 
Ocna. Autorităţile ţariste vor crea diferite impedimente la importul acesteia, 
stabilind o taxă vamală de 3-4 ori mai mare decât preţul de import şi cel 
al sării produse la lacurile sărate din Bugeac. Scopul declarat îl va constitui 
protejarea producătorilor locali şi a celora din Crimeea. 

Un loc important în circuitul comercial îl va juca, de asemenea, lemnul 
de molid şi pin, important din Bucovina austriacă. Insuficienţa de lemn va 
determina autorităţile ţariste să adopte o politică de încurajare a acestui 
comerţ, care va cunoaşte în consecinţă o dezvoltare ascensivă.

Pe lângă mărfurile de import, Basarabia va găsi în restul spaţiului 
românesc o piaţă de desfacere pentru propriile produse. Spre iarmarocul din 
Sadagura din Bucovina luau calea în fiecare an mii de capete de bovine din 
Basarabia, de unde erau achiziţionate în parte de industriaşii bucovineni, iar 
în parte de antreprenorii din Galiţia, Moravia şi alte regiuni ale Imperiului 
Habsburgic. Diverse derivate animaliere, precum piei netăbăcite şi blănuri, 
erau exportate în anii `30-`40 ai secolului al XIX-lea, pentru a satisface 
necesităţile industriaşilor din Transilvania.

Negustorii care menţineau aceste legături istorice erau de diferită etnie 
– armeni, evrei, ruşi, români etc., ei doar făcând profit din cererea şi oferta 
ce exista pe piaţa regională, care s-a constituit obiectiv în pofida hotarelor 
impuse de marile puteri europene. Pentru a depăşi greutăţile restricţiilor, ei 
vor apela la diverse practici comerciale, atât legale, cât şi ilicite, acoperind 
necesităţile de dezvoltare economică a teritoriile româneşti de la Tisa până 
la Nistru.   

The circuit of goods and commercial practices between 
Bessarabia and the rest of Romanian space (1812-1853)

The border imposed as a result of the Treaty of Bucharest of 16/28 
May 1812 split Moldova and severely harmed domestic economic relations. 
The traditional circuit of goods between the territory between the Prut 
and the Dniester and the rest of Romanian space will have to deal with 
prohibitive duties and various sanitary-customs restrictions, especially 
after 1822. However, due to the fact that the territories across the Dniester 
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could not cover the needs of essential goods of the province, the trade with 
the Romanian Principalities, but also the Romanian territories within the 
Habsburg Empire - Bucovina and Transylvania, will resist and will know an 
important development in the first half on the 19th century.

First of all, it was salt, an essential product for those times, which 
was transported from old times from the salt mines from Târgu Ocna. The 
tsarist authorities will create various impediments to its import, establishing 
a customs duty of 3-5 times higher than the import price and that of the salt 
produced at the salt lakes in Bugeac. The stated goal will be to protect local 
and Crimean producers.

The import spruce and pine wood from Austrian Bucovina will also 
have an important role in the commercial circuit. Wood shortages will 
determine the tsarist authorities to adopt a policy to encourage this import, 
which will consequently experience an ascending development.

In addition to imported goods, Bessarabia will find in the rest of 
Romanian space a market for its own products. Thousands of cattle from 
Bessarabia were sent every year to Sadagura fair in Bukovina, from where 
they were purchased partly by Bukovinian industrialists, and partly by 
entrepreneurs from Galicia, Moravia and other regions of the Habsburg 
Empire. Various animal derivatives, as raw hides and furs were exported in 
the 1830s and 1840s, to cover the needs of Transylvanian industrialists.

The merchants who maintained these historical ties had different 
ethnicities - Armenians, Jews, Russians, Romanians, etc., as they only were 
taking advantage of the demand and supply that existed on the regional 
market, which formed objectively despite the borders imposed by the great 
European powers. In order to overcome the difficulties of the restrictions, they 
will resort to various commercial practices, both legal and illicit, covering the 
needs of economic development of the Romanian territories from the Tisza 
to the Dniester.

ДЕЛЬТА ДУНАЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В 1876 – 1878 ГОДАХ

Александр ПОНОМАРЁВ
кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела 
древних актов ЦГИАК Украины

Впервые в украинской историографии рассматривается вопрос 
о статусе Дельты Дуная накануне и во время русско-румынской войны 
1877–1878 гг., а также усилия румынской дипломатии по передаче Де-
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льты во владение Румынии со стороны Порты в 1876 г. Показана борь-
ба Румынии в 1876 г. за пересмотр делимитации румынско-турецкой 
границы в районе Нижнего Дуная и переход части Дельты под румын-
скую юрисдикцию. Анализируются российско-румынские отношения 
накануне и после русско-турецкой войны 1877–1878 гг., и связанные с 
этим проблемы предстоящих территориальных изменений в России и 
в Румынии. Подробно прослеживается эволюция предложений россий-
ского дипломата А. Нелидова касательно статуса Дельты в контексте 
позиции России в связи с решением бессарабского вопроса. Показана 
роль дипломатии Н. Игнатьева в решении проблемы принадлежности 
островов Дельты и переговоры с румынской стороной по обмену Юж-
ной Бессарабии на Добруджу и Дельту накануне Сан-Стефано. Рассмат-
ривается работа российско-румынской комиссии по приемке-передаче 
Южной Бессарабии во главе с Д. Поливановым и связанного с этим 
разграничения водного пространства, определения судоходного пути в 
районе делимитации Дуная.

The Danube delta in international relations 1876   – 1878

The paper constitutes the knowledge on the status of the Danube 
Delta before and during the Russo-Turkish War of 1877–1878 for the first 
time in Ukrainian historiography and also it treats on the diplomatic efforts 
to give the Danube Delta over the Romania by the Sublime Porte in 1876. 
The article touches upon the issue of the Romania’s struggle in 1876 for 
revision of the delimitation of Russo-Turkish borders in the area of the 
Lower Danube and the changeover of the part of Delta under the Romanian 
jurisdiction. And it also analyses the Russo-Romanian relations before and 
after the Russo-Turkish War of 1877–1878 and it deals with the issue of 
the changing of borders in Russia and Romania. It was shown that the 
proposals’ evolution of Russian diplomat Nelidov for the status of Delta 
in the Russian position for Bessarabian borders. The role of Ignatiev’s 
diplomacy for solution to the problem of the affiliation the islands of Delta 
and negotiation with Romanians for the changing the borders between 
Southern Bessarabia and Dobrudzha with Delta before the San-Stefano 
Treaty was evaluated. The work of Russo-Romanian  commission headed 
by Polivanov for acceptance and handover the Southern Bessarabia and 
what connected with delineation of body of water in the area of Danube 
delimitation is especially emphasized.
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PRINCIPIUL NAȚIONALITĂȚILOR 
ÎN VIZIUNEA NOBILIMII BASARABENE

(Studiu de caz: Pavel Șt. Leonard „Călătoria prin Europa a 
vestitului principiul al naționalităților”, Leipzig, 1867)

Cristina GHERASIM
doctor, cercetător științific coordonator,

Institutul de Istorie, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Secolul al XIX-lea, numit şi „secolul naţionalităţilor” a marcat evoluţia 
politică, economică, socială şi culturală a popoarelor europene, inclusiv a 
românilor basarabeni. 

Esenţa şi aplicarea principiului naţionalităţilor în Europa a fost 
analizată, într-o formă alegorică, în lucrarea „Călătoria prin Europa a 
vestitului principiul al naţionalităţilor”, semnată de nobilul basarabean 
Pavel Şt. Leonard, autorul mai multor lucrări referitoare la probleme 
de ordin social, economic şi cultural din cadrul societăţii basarabene şi 
europene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În cele 31 de pagini 
autorul face o prezentare generală a principiilor care stau la baza existenţei 
umanităţii, cum ar fi: principiul non-intervenţiei, principiul dezarmării 
generale, principiul „păcii veşnice”, votul universal şi libertatea cuvântului. 
După care, autorul realizează o descriere a principiului naţionalităţilor şi 
specificul aplicării acestuia la popoarele italian, german, polonez şi român. 
Dânsul susţine că apariţia acestui principiu pe arena europeană a fost 
„ca un fulger, ca zgomotul puternic al tunurilor […]”, iar drept argument 
al acestui principiu Pavel Şt. Leonard aduce schimbarea intervenită în 
cadrul unor state, în evoluţia popoarelor şi limbilor: „cineva din german 
s-a făcut francez, iar din francez s-a transformat în german; cineva din 
grec a devenit moldovean, iar în Basarabia s-au găsit şi aşa minţi, care 
îşi atribuie două naţionalităţi […]”. Totodată, analiza lucrării prezentate 
de Pavel Şt. Leonard, ne permite să identificăm poziţia critică a acestuia 
faţă de tendinţa popoarelor de a respecta principiul naţionalităţilor. Fapt, 
care contravine, în viziunea autorului, cu evoluţia generală a civilizaţiei ce 
tinde sprе fuziunea/contopirea umanităţii, considerent din care Pavel Şt. 
Leonard speră că societatea basarabeană se va dezvolta în concordanţă cu 
interesele sale, iar despre „principiul naţionalităţilor se va putea spune: de 
mortuis, aut bene, aut nihil”.
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The nationality principle from the bassarabian nobility’s point of 
view (Case study: Pavel Șt. Leonard  „The well known nationality 

principle’s tour through Europe”, Leipzig, 1867)

The 19th century, known as „the nationalities’ century” had influenced 
the political, economic, social and cultural life of the European folk as well as 
the Romanian Bassarabians’.

The nationality principle’s essence and its application in Europe was 
analysed in an allegorical way in the Pavel Şt. Leonard’s work – „The well-
known nationality principle’s tour through Europe”, who has signed many 
works about economic, social and cultural problems of the Bassarabian and 
European societies in the second half of the 19th century. In the 31 pages 
of his work, the author makes a general overview of human existence basic 
principles, such as non-intervention, general disappointment,” everlasting 
peace” principles, as well as the universal suffrage and the freedom of speech. 
After that, the author describes the nationality principle and the specifics 
of its applying at the Italian, German, Polish and Romanian nations. He 
considers that the appearance of this principle on the European arena 
”was as a lightening, as the loud sound of the thunder […]”, presenting as 
an argument the changings during the evolution of some nations: some 
Germans became French, and from French they became Germans; someone 
else from Greek became Moldovan, but in Bassarabia some minds declared 
that they had two nations. Also, by analysing the Pavel Şt. Leonard’s work 
we can identify his critical position for the peoples’ tendency to respect the 
nationality principle. This fact, says the author, is contrary to the general 
civilisation development that tends to the fusion of the humanity. This is 
why Pavel Şt. Leonard hopes that the Bassarabian society will develop by 
following its own interests, saying de mortuis, aut bene, aut nihil about the 
nationality principle. 

TENTATIVE DE EMIGRARE A ȚĂRANILOR DIN JUDEȚUL 
AKKERMAN ÎN EXTREMUL ORIENT (anii 1894-1895)

Viorel BOLDUMA
lector universitar, Universitatea Pedagogică de Stat, 

„Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

Din momentul anexării Basarabiei la Imperiul Rus, în 1812, interesul 
pentru istoria provinciei, în general, şi pentru problemele majore ce ţin de 
politica social-economică a ţarismului, la periferiile naţionale ale Imperiului, 
în special, constituie un subiect actual şi necesar de cercetare.
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Subiectul pus în discuţie are tangenţă cu înţelegerea problemelor 
majore legate de aplicarea în Basarabia a politicii de colonizare, reformei 
agrare din 14 iulie 1868 şi efectele ei asupra diferitor categorii de ţărani din 
Basarabia. 

În acest context, vom analiza migraţia populaţiei din Basarabia 
(exemplu servind judeţul Akkerman) în Extremul Orient prin prisma 
aspectelor enunţate supra, luând ca bază documente care n-au fost puse în 
circuitul ştiinţific până în prezent. 

Problema emigraţiei populaţiei din Basarabia în Extremul Orient a 
fost elucidată sporadic atât în literatura de specialitate din perioada ţaristă, 
sovietică rusă şi moldovenească, cât şi în literatura de specialitate din 
Republica Moldova, după obţinerea independenţei. 

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

Odată cu adoptarea legii din 13 iulie 1889 Despre migrarea locuitorilor 
rurali şi mici-burghezilor pe pământurile domeniale, procesele migraţioniste 
din Basarabia cresc atât în intensitate, cât şi se diversifică geografic, în 
evidentă ieşind Siberia/Extremul Orient. 

În vederea realizării procesului de emigrare a populaţiei în regiunea 
Amur şi Primoria, autorităţile ţariste au emis la 20 martie 1861 Regulamentul 
privind aşezarea ruşilor şi străinilor în regiunile Primoria şi Amur ale Siberiei 
de Est, prevăzut pentru o perioadă de 20 de ani, care ulterior, în 1882 a fost 
prelungit, cu anumite completări, pentru o perioade de încă 10 ani, apoi în 
anul 1892 – pentru încă 10 ani. 

Documentele depozitate în Fondul 329, Oficiul guberniul din 
Basarabia, al ANRM, reprezintă corespondenţa dintre autorităţile centrale şi 
funcţionarii locali din Basarabia cu privire la cererile de emigrare a ţăranilor 
din judeţele Basarabiei, inclusiv din judeţul Akkerman, în Extremul Orient. 
Dosarele conţin listele şi descriu starea economică a ţăranilor dornici să 
emigreze, cauzele emigrării, încercările autorităţilor locale de a reglementa 
acest proces. Din aceste dosare constatăm că în anii 1894-1895 din judeţul 
Akkerman s-au adresat un număr mare de ţărani de a emigrării în regiunea 
Amur şi Primoria. 

Drept motiv pentru emigrare, ţăranii indicau în cereri lipsa acută 
de pământ şi arenda loturilor agricole foarte scumpă. Subliniem faptul că 
majoritatea cererilor depuse de ţărani în perioada anilor 1894-1895, în 
vederea emigrării, erau respinse de către autorităţi, deoarece nu corespundeau 
cerinţelor înaintate. Ulterior, începând cu anul 1896, demersurile pentru 
emigrare la tot mai mulţi ţărani erau acceptate, îndeplinind toate condiţiile 
necesare emigrării. 



43

Prin urmare, cauza principală a emigraţiei populaţiei din Basarabia 
în Extremul Orient urmează a fi identificată în procesele demografice care 
s-au produs în provincie în prima jumătate de secol, în politica de colonizare 
şi de deznaţionalizare promovată de administraţia imperială rusă, secetele 
şi epidemiile frecvente, precum şi în consecinţele reformei agrare din 1868 
etc.

Attempts for the emigration of countries in the Akkerman judge 
in the Extreme Orient (1894-1895)

Since the annexation of Bessarabia to the Russian Empire in 1812, 
interest in the history of the province in general and in the major problems 
related to the social-economic policy of Tsarism, to the national peripheries 
of the Empire, in particular, is a current and necessary topic of research.

The subject under discussion is tangential to the understanding of 
the major problems related to the application in Bessarabia of the policy of 
colonization, the agrarian reform of 14 July 1868 and its effects on different 
categories of peasants in Bessarabia. 

In this context, we will analyse the migration of the population from 
Bessarabia (e.g. serving Akkerman County) to the Far East in the light of the 
issues mentioned above,taking as a basis documents that have not been put 
into thescientific circuit until now.

The problem of population emigration from Bessarabia to the Far East 
has been sporadically elucidated both in the literature of the Tsarist, Russian 
and Moldovan period, as well as in the literature of the Republic of Moldova, 
after obtaining independence. 

The springs confirm that, until the 1990s of the 19th century, the main 
direction of emigration of the peasants was Crimea and the Caucasus, which 
were geographically closest to Bessarabia. 

With the adoption of the law of 13 July 1889 on the migration of rural 
and small-bourgeois inhabitants to the domenial lands, the migration is 
increasing both in intensity and geographically diversifying, with Siberia/
Far East emerging.

In order to achieve the process of emigration of the population in the 
region of Amur and Primoria, the Tsarist authorities issued on 20 March 
1861 the Regulation on the settlement of Russians and foreigners in the 
regions of Primoria and Amur of Eastern Siberia,provided for a period of20 
years, which was subsequently extended in 1882, with certain additions, for 
a period of another 10 years, then in 1892 – for another 10 years.

The documents stored in Fund 329, the Hungarian Office of Bessarabia, 
of ANRM, represent correspondence between the central authorities and 
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local officials of Bessarabia regarding applications for the emigration of 
peasants from Bessarabia counties, including Akkerman county, in the Far 
East. The files contain the lists and describe the economic state of peasants 
eager to emigrate, the causes of emigration, the attempts of local authorities 
to regulate this process. From these files we find that in the years 1894-1895 
in Akkerman County a large number of peasants were addressed to emigrate 
to the region of Amur and Primoia. 

As a reason for emigration, the peasants indicated in the applications 
the acute lack of land and the lease of very expensive agricultural lots. I 
would point out that most of the applications submitted by peasants during 
the period 1894-1895 for emigration were rejected by the authorities because 
they did not meet the requirements submitted. Subsequently, starting in 
1896, the steps for emigration to more and more peasants were accepted, 
fulfilling all the conditions necessary for emigration. 

Therefore, the main cause of the emigration of the population of 
Bessarabia to the Far East is to be identified in the demographic processes that 
occurred in the province in the first half century, in the policy of colonization 
and denationalization promoted by the Russian imperial administration, 
frequent droughts and epidemics, as well as in the consequences of the 
agrarian reform of 1868, etc.  

PROMOVAREA LIMBII ROMÂNE PRIN INTERMEDIUL 
FILIȘOARELOR MISIONARE ALE FRĂȚIMII ORTODOXE 

„NAȘTEREA LUI HRISTOS” DIN CHIȘINĂU

Maxim MELINTI
doctor în istorie,

Preot s. Ghidighici

Prin Hotărâre din 5 aprilie 1900 a Sinodului de la Sankt-Petersburg 
Fraţimii Ortodoxe „Naşterea lui Hristos” din Chişinău s-a permis publicarea 
cărţilor, broşurilor şi filişoarelor, având conţinut moral-spiritual, cu text 
bilinvg rus-român. Fraţimea a început publicarea filişoarelor, având tiraj 
5,100 exemplare, unele 6,000, 10,000 sau 15,000 exemplare. 

Erau mici broşuri de câte 4, 6 sau 8 pagini fiecare, cu diferite învăţături 
de credinţă, cuvântări, vieţi de sfinţi şi altele. Până în 1916 au apărut 629 de 
nume, la care se adaugă alte peste 90 de numere suplimentare, între anii 
1906-1915.

Fraţimea argumentează necesitatea apariţiei acestor filişoare: 
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„Editarea acestor buletine misionare bilingve vine în dorinţa de a satisface 
solicitarea moldovenilor basarabeni, care nu cunosc graiul rusesc”.

Într-adevăr, lipsa de literatura duhovnicească, cărţi de slujbă şi predică 
în română a contribuit la îndepărtarea enoriaşilor, faptul care a favorizat 
apariţia curentului schismatic inochentism. Inochentie de la Baltă atrage 
sute de basarabeni, deoarece le vorbeşte româneşte şi pe înţelesul oamenilor 
de rând. 

Pe lângă predici săptămânale, parohii şi binecredincioşi creştini putea 
comanda sau procura direct de la editură şi alte foi cu conţinut misionar-
catehetic: predici la toate duminicile de peste an, despre beţie, despre înjurături 
şi alte patimi, cum să petreci creştineşte sărbătorile bisericeşti, despre 
rugăciune, despre pomenirea celor adormiţi, despre semnul crucii şi răstigniri, 
despre Maica Domnului şi îngeri, despre sfintele taine şi multe altele.

 Munca prodigioasă la catehizarea şi îndrumarea creştinilor basarabeni 
a fost realizată cu multă perseverenţă de către renumiţii corifei ai Bisericii 
Basarabene, care s-au întrunit într-o Comisie specială.

Promotion of the Romanian Language through the missionary 
branches of the Orthodox Friendship „The Birth of Christ” 

in Chisinau

By Decision of April 5, 1900 of the Synod of St. Petersburg of the 
Orthodox Brotherhood „Birth of Christ” in Chisinau was allowed the publication 
of books, brochures and filaments, with moral-spiritual content, with Russian-
Romanian bilingual text. The fraternity started publishing the series, with a 
circulation of 5,100 copies, some 6,000, 10,000 or 15,000 copies.

There were small pamphlets of 4, 6, or 8 pages each, with various 
teachings of faith, speeches, lives of saints, and more. By 1916, 629 issues 
had appeared, to which were added another 90 additional issues between 
1906 and 1915.

The fraternity argues the need for the appearance of these files: „The 
editing of these bilingual missionary bulletins comes in the desire to satisfy 
the request of Bessarabian Moldovans, who do not know Russian.”

Indeed, the lack of spiritual literature, service books and sermons in 
Romanian contributed to the removal of the parishioners, which favored 
the emergence of the schismatic current of innocence. Innocentie de la 
Baltă attracts hundreds of Bessarabians, because he speaks Romanian and 
understood by ordinary people.

In addition to weekly sermons, Christian parishioners and believers 
could order or procure directly from the publishing house and other sheets 
with missionary-catechetical content: sermons on every Sunday of the 
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year, about drunkenness, about swearing and other passions, how to spend 
Christian holidays in Christian, about prayer, about the remembrance of the 
sleeping, about the sign of the cross and crucifixion, about the Mother of God 
and angels, about the holy mysteries and much more.

The prodigious work in the catechesis and guidance of Bessarabian 
Christians was carried out with much perseverance by the famous leaders of 
the Bessarabian Church, who met in a special Commission.

SACRIFICIU ȘI CREDINȚĂ − DETAȘAMENTUL PREOȚILOR 
BASARABENI PE FRONTUL DE EST (1914-1917)

Mihai BULMAGA
doctorand, 

Facultatea de Istorie și Filosofie, 
Universitatea de Stat din Moldova

În anii Primului Război Mondial, Biserica Ortodoxă din Basarabia a 
desfăşurat o amplă activitate filantropică şi spirituală. Un rol deosebit l-a 
reprezentat susţinerea morală şi religioasă a soldaţilor aflaţi pe câmpul 
de luptă. La iniţiativa arhiepiscopului Chişinăului şi Hotinului, Platon 
Rojdenstvenskii (1914-1915), în primele zile ale războiului a fost constituit un 
detaşament de preoţi numit detaşamentul duhovnicesc, pentru a fi trimis pe 
front alături de soldaţi. Acesta a fost format din câte un preot ales din fiecare 
blagocinie sau un ieromonah din vreo mănăstire a eparhiei Chişinăului. 
Scopul detaşamentului duhovnicesc era acela de a satisface necesităţile 
duhovniceşti ale soldaţilor precum să şi îngrijească răniţii pe front. Înainte 
de a porni spre câmpul de luptă, preoţii delegaţi au avut parte în decurs de 10 
zile, la Chişinău, un curs special de acordare a primului ajutor răniţilor şi cum 
să îngrijească de bolnavi, care a fost predat de către medicul Toma Ciorbă. 
Preoţii basarabeni trimişi pe front aveau obligaţia de a purta cu ei permanent 
Sfintele Taine, veşminte, Evanghelie, cadelniţă şi alte obiecte de cult necesare 
pentru săvârşirea slujbelor religioase. După primirea instrucţiunilor necesare, 
cei 29 de preoţi au fost repartizaţi pe fronturile războiului. Au fost însoţiţi la 
gara de Chişinău de o mulţime de clerici în frunte cu arhiepiscopul Platon şi 
guvernatorul Basarabiei, Mihail Ghilhen (1912-1915).

Sacrifice and faith − the detachment of Bessarabian priests 
on the Eastern Front (1914-1917)

During the First World War, the Bessarabian Orthodox Church carried 
out an extensive philanthropic and spiritual activity. A special role had the 
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moral and religious support of the soldiers on the battlefield. At the initiative 
of the Archbishop of Chisinau and Hotin, Platon Rozhdenstvenskij (1914-
1915), in the first days of the war, a detachment of priests, called the spiritual 
detachment, was set up to be sent to the front with soldiers. It consisted 
of a priest chosen from each deanery or a hieromonk from a monastery of 
the Chisinau diocese. The purpose of the spiritual detachment was to satisfy 
the spiritual needs of the soldiers, as well as to take care of the wounded 
at the front. Before leaving for the battlefield, the delegated priests had a 
special course in Chisinau for 10 days to provide first aid to the wounded and 
how to care for the sick, which was taught by the doctor Toma Ciorbă. The 
Bessarabian priests sent to the front had the obligation to bring with them 
permanently the Holy Sacraments, garments, Evangel, censer and other 
objects of worship necessary for the performance of religious services. After 
receiving the necessary instructions, 29 priests were assigned to the fronts 
of the war. They were accompanied at the Chisinau train station by a crowd 
of clerics led by Archbishop Plato and the governor of Bessarabia, Mihail 
Ghilhen (1912-1915).

ASOCIAȚIONISM CULTURAL ÎN TERITORIILE VESTICE 
ROMÂNEȘTI. STUDIU DE CAZ: CASINELE ROMÂNE DIN 

BANAT ȘI CRIȘANA. CONSIDERAȚII GENERALE (1848-1914)

Radu ROMÎNAȘU
lector universitar, doctor,

Universitatea din Oradea, România

Problematica asociaţionismului cultural a captat interesul mai 
multor generaţii de istorici. Mai mult, procesul a fost abordat în viziuni 
proprii, cu rezultate notabile în câmpul scrisului istoric. Prin urmare, a 
rezultat o istoriografie complexă, care a reţinut pluralitatea ideilor expuse şi 
dezbătute. 

Casina a fost analizată şi definită de specialiştii domeniului ca fiind un 
spaţiu al creativităţii spirituale şi sociale care a facilitat cunoaşterea reciprocă, 
schimbul şi conlucrarea între persoane de diferite origini sociale şi culturale, 
remarcându-se rolul diversităţii în dezvoltarea potenţialului uman pe plan 
local şi naţional. Ea a reprezentat un vector de modernizare, iar intelectualii 
grupaţi în astfel de aşezăminte au fost socotiţi veritabili agenţi ai „noului”, cei 
care au asigurat difuzarea în spaţiul public a modelelor europene şi, în egală 
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măsură, a actelor de rezistenţă a Transilvaniei în faţa numeroaselor acţiuni 
de deznaţionalizare iniţiate mai ales de monarhia bicefală. 

Vorbim despre o epocă în care cultura românească a parcurs etape 
considerabile din perspectiva conturării unor eforturi susţinute de organizare 
sistematică a procesului asociaţionist cultural, chemat să consolideze legătura 
spirituală a românilor aflaţi sub vremelnica dominaţie străină cu fraţii lor de 
peste Carpaţi. 

Iniţial, casina a reprezentat o adunare a negustorilor braşoveni, 
înfiinţată în anul 1835. Treptat, ea s-a transformat, din considerente 
politice şi sociale, într-o veritabilă instituţie de cultură, care a grupat forţele 
intelectualităţii transilvănene animate de un singur crez: năzuinţa spre 
libertate, progres şi culturalizare a societăţii româneşti. 

În localul casinei se discutau afaceri şi politică, îndeosebi pe tema 
dezideratelor naţionale, se servea cafea, se lecturau pasaje din periodicele 
epocii etc. 

Scopul declarat a fost crearea unui cadru cultural adecvat desfăşurării 
unor activităţi educaţionale, artistice şi sociale. Membrii asociaţiei s-au 
implicat în organizarea unor veritabile manifestări culturale, destinate atât 
locuitorilor din mediul urban, cât şi celor de la sate. Memoria acestor activităţi 
(organizarea de conferinţe, prelegeri şi dizertaţii cu tematică diversă, de la 
educaţie şi cultură generală la pedagogie, şedinţe social-literare, baluri de 
socializare şi convenirile sociale prin care tinerii aveau posibilitatea să se 
manifeste public, spectacole cultural-artistice, acţiuni filantropice etc.) este 
păstrată de numeroasele documente ale vremii. 

Astfel de aşezăminte s-au înfiinţat pe tot parcursul secolului al XIX-lea 
şi la începutul celui următor în numeroase localităţi din Transilvania, Banat 
şi Crişana: Deva (1842), Lugoj (1855)

 
Năsăud (1860), Timişoara (1868), 

Beiuş (1871), Oraviţa (1873), Caransebeş (1875), Dej (1891), Blaj (1896), 
Şimleul Silvaniei (1903) etc.

Cultural associationism in the western Romanian territories. 
Case study: Romanian Kasina in Banat and Crișana. General 

considerations (1848-1914)

The issue of cultural associationism has captured the interest of several 
generations of historians. Moreover, the process was approached in its own 
visions, with notable results in the field of historical writing. Therefore, a 
complex historiography resulted, which retained the plurality of ideas 
presented and debated.

The Kasina was analysed and defined by specialists in the field as a 
space of spiritual and social creativity that facilitated mutual knowledge, 
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exchange and cooperation between people of different social and cultural 
backgrounds, highlighting the role of diversity in developing human 
potential locally and nationally. It was a vector of modernization, and the 
intellectuals grouped in such settlements were considered true agents of the 
“new”, those who ensured the dissemination in public of European models 
and, equally, the acts of resistance of Transylvania in the face of numerous 
denationalization actions initiated especially by the bicephalous monarchy.

We are talking about an era in which Romanian culture has gone 
through considerable stages in terms of outlining sustained efforts to 
systematically organize the cultural association process, meant to strengthen 
the spiritual connection of Romanians under temporary foreign domination 
with their brothers across the Carpathians.

Initially, the Kasina was a gathering of Brasov merchants, founded in 
1835. Gradually, it turned, for political and social reasons, into a true cultural 
institution, which grouped the forces of Transylvanian intellectuals animated 
by a single creed: the longing for freedom, progress and culturalization of the 
Romanian society.

Business and politics were discussed in the Kasina premises, especially 
on the topic of national desideratum, coffee was served, passages from 
periodicals were read, etc.

The stated purpose was to create an appropriate cultural framework 
for educational, artistic and social activities. The members of the association 
were involved in organizing real cultural events, intended both for the 
inhabitants of the urban environment and for those from the rural areas. 
The memory of these activities (organization of conferences, lectures and 
dissertations on various topics, from education and general culture to 
pedagogy, social-literary meetings, socializing balls and social conventions 
through which young people had the opportunity to express themselves 
publicly, cultural-artistic performances, philanthropic actions, etc.) is 
preserved by the numerous documents of the time.

Such organizations were established throughout the nineteenth century 
and at the beginning of the following in many localities in Transylvania, 
Banat and Crişana: Deva (1842), Lugoj (1855) Năsăud (1860), Timişoara 
(1868), Beiuş (1871), Oraviţa (1873), Caransebeş (1875), Dej (1891), Blaj 
(1896), Şimleul Silvaniei (1903) etc.



50

ROMÂNIA ȘI ROMÂNII ÎN VIZIUNEA UNUI BASARABEAN 
AFLAT ÎN SERVICIUL CONSULAR RUS DIN ANII 60 AI SEC. AL 

XIX-LEA. (Extrase dintr-un manuscris inedit a traducătorului 
consular Luca Anastasie Neaga din fosta arhivă Ion Pelivan.)

Tudor CANDU
doctor, conferențiar universitar, 
Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea de Stat din Moldova
director prim-adjunct Muzeul Național de 

Etnografie și Istorie Naturală
Aurel RADU

 arhivist, inspector superior, ANR-SJ Argeș

Această comunicare vine să aducă în atenţia publică datele cu privire 
la România şi naţiunea română, care au fost înscrise în cadrul manuscrisului 
„Principatele Dunăriene în trecutul recent şi contemporanietate” elaborat în 
decursului anilor 1867-1868 de traducătorul Consulatului general al Rusiei 
din Iaşi, Luca Anastasie Neaga.

Manuscrisul prin conţinutul său redă viziunea autorului despre 
evoluţia spaţiului românesc în special al Moldovei şi Țării Româneşti din 
cele mai vechi timpuri până în perioada când redacta aceast lucrare. Însuşi 
autorul explică ce la determinat să realizeze un asemenea recurs la istorie. 
El remarca că întru-cât în societatea rusă se cunoaşte prea puţine despre 
România şi români, iar puţinele informaţiile ce sunt vehiculate vin din surse 
externe, care nu întotdeauna reaflectă realităţile locului, se vede dator să o 
realizeze.

Lucrarea este compusă dintr-un preambul şi 11 capitole, în cadrul 
cărora descrie atât aspecte cu privire la trecutul prinicpatelor române, 
evoluţia acestora în perioada fanariotă, a domniilor pământene şi a celor 
regulamentare, precum şi dă unele aprecieri epocii lui Cuza, semnalând şi 
unele impresii despre România în primii ani de domnie a princepelui Carol 
de Hohenzolern. Deşi, uneor un critic acid al unor regimuri ce s-au perindat 
prin principate, şi a comportamentului unor factori decidenţi cu privire la 
organizarea politică, economică şi de alt gen. În pofida criticii şi ironiei ce se 
întrevede între rânduri lucrararea lui Luca Neaga este un elogiu României şi 
naţiunii române.

Romania and the Romanians in the vision of a Bessarabian in the 
Russian consular service from the 60s years of the 19th century. 

(Excerpts from an unpublished manuscript of Luca Anastasie 
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Neaga, a consular translator, from the Ion Pelivan 
former archive.)

This communication brings to public attention the data on Romania 
and the Romanian nation, which were included in the manuscript “Danubean 
Principalities in the recent past and contemporaneity” writig during 1867-
1868 by the translator of the Consulate General of Russia in Iassy, Luca 
Anastasie Neaga.

The manuscript through its content shows the author’s vision about 
the evolution of the Romanian space, especially of Moldova and Wallachia 
from the earliest times until the period when he wrote this work. The author 
himself explains what determined him to make such a recourse to history. He 
remarked that because in Russian society too little is known about Romania 
and Romanians, and the little information that is circulated comes from 
external sources, which do not always reflect the realities of the place, it is 
necessary to realize it.

The paper consists of a preamble and 11 chapters, which describes 
both aspects of the past of the Romanian Princepelities, their evolution in the 
Phanariot period, earthly and regulatory reigns, and gives some appreciation 
of Cuza’s time, pointing out some impressions about Romania in the first years 
of the reign of Prince Carol of Hohenzolern. Although, sometimes author are 
an acid critic of some regimes that have perished in the Principalities, and of 
the behavior of some decisive factors regarding the political, economic and 
other domaines. Despite the criticism and irony that can be seen between the 
lines, Luca Neaga’s work is a praise for Romania and the Romanian nation.
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Secțiunea III

REZISTENȚA ROMÂNITĂȚII CONTEMPORANE

REZUMATE

PE TERITORIUL FRONTIEREI. DESPRE ROLUL ELITEI 
ORĂDENE ROMÂNEȘTI LA GRANIȚA DE VEST A ROMÂNIEI 

ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
 

Gabriel MOISA 
profesor universitar, Universitatea Oradea,

România
Livia BUCUR

 doctorandă, Universitatea Oradea,
România

Perioada interbelică a fost în sine o lume extrem de complexă. A fost 
o vreme în care elitei locale româneşti tradiţionale i s-a adăugat un segment 
important de intelectuali proveniţi din diverse alte zone ale ţării, atât din 
Transilvania cât şi din Vechiul Regat. Fenomenul a fost parte a unei acţiuni 
pe deplin justificate a statului român şi de o normalitate evidentă, menită a 
consolida unirea din 1918. Fenomene similare s-au întâmplat în toate statele 
Europei Centrale după Primul Război Mondial, inclusiv în Ungaria şi Austria. 
Este un fenomen specific tuturor statelor naţionale nou constituite indiferent 
de epoca în care s-a întâmplat acest lucru. Marginile noilor state aveau nevoie 
de conectare solidă cu centrul pentru viabilizarea lor. Acest fapt se realiza 
inclusiv prin echilibrarea culturală a acestor spaţii, marginale din punct de 
vedere geografic faţă de centru, cu intelectuali dispuşi să facă acest efort.

On the border territory. About the role of the Romanian Oradian 
elite at the western border of Romania in the interwar period

The interwar period was in itself an extremely complex world. It was 
a time when the traditional Romanian local elite was joined by an important 
segment of intellectuals from various other areas of the country, both from 
Transylvania and the Old Kingdom. The phenomenon was part of a fully 
justified action of the Romanian state and of an obvious normality, meant to 
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consolidate the union from 1918. Similar phenomena occurred in all Central 
European states after the First World War, including Hungary and Austria. 
It is a phenomenon specific to all newly formed nation-states regardless of 
the era in which this happened. The edges of the new states needed a solid 
connection with the center for their viability. This was achieved also by 
culturally balancing these spaces, which are geographically marginal to the 
center, with intellectuals willing to make this effort.

REVISTE DIN DOMENIUL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE-
SURSE DE LECTURĂ ISTORICĂ DIN PERIOADA INTERBELICĂ 

 
Ioan VALENTIN 

doctorand, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,
România

În perioada interbelică pentru cadrele instituţiilor de ordine şi 
siguranţă publică (Poliţia şi Jandarmeria) a existat un interes deosebit pentru 
înfiinţarea şi dezvoltarea unor publicaţii precum „Revista Jandarmeriei” 
-care vede lumina tiparului începând cu luna decembrie 1922- dar şi alte 
reviste precum ,,Poliţia”, ,,Poliţistul”, ,,Gardianul” ş.a. Scopul acestor 
publicaţii era de a promova imaginea instituţiilor în societate, de a oferi 
informaţii şi ştiri despre activitatea operativă desfăşurată de lucrătorii de 
ordine şi siguranţă publică şi nu numai şi de a îmbogăţi cultura generală a 
ofiţerilor şi jandarmilor prin publicarea diferitelor articole de ordin ştiinţific, 
literar, artistic, sau pentru dezvoltarea spiritului naţional  prin intermediul 
publicaţiilor cu caracter patriotic. În ceea ce priveşte structura, se observă 
că acestea cuprindeau articole atât din domeniul de activitate, cât  şi din 
domenii cum ar fi psihologie, sociologie, economie, drept, literatură.  În cazul 
unora dintre reviste ultima parte se încheia cu diferite comunicări oficiale 
(citări de fapte meritorii, avansări şi decorări). Membri şi colaboratori 
ai acestor publicaţii erau cadre active şi în rezervă, profesori universitari 
renumiţi, magistraţi, preoţi etc. Costul abonamentului la aceste reviste se 
făcea diferenţiat în funcţie de statutul fiecăruia, astfel că abonaţii din cadrul 
instituţiilor de ordine şi siguranţă publică plăteau un preţ mai mic faţă de 
alte persoane fizice sau societăţi.

Magazines in the field of public order and safety-historical 
reading sources from the interwar period

In the interwar period, inside the public order and safety institutions 
(the Police and the Gendarmerie), there was a special interest in establishing 
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and developing magazines, such as the “Gendarmerie Magazine” - which is 
first printed in December 1922, and other magazines, such as “ The Police”, “ 
The Policeman”, “ The Guardian” and others. The purpose of these magazines 
was to raise the image of the institutions in the society, to offer information and 
news about the operative activities executed by the law enforcement units and to 
enrich the knowledge of the officers and the gendarmes by publishing different 
articles about science, literature, arts or to raise the national spirit through the 
patriotic publications. Regarding the structure of the magazines, we can observe 
that they included articles about their activity, but also about other branches such 
as psychology, sociology, economy, law and literature. Some of the magazines 
included at the end different official statements (meritorious deeds, promotions 
and decorations). The members and the contributors of these publishing were 
active and retired militaries, famous university professors, magistrates, priests 
etc. The cost of the subscription to these magazines was different depending on 
the status of each individual, and so the subscribers within the public order and 
safety institutions were paying a smaller price than other individuals or firms.

ROMANIANIZATION OF JUSTICE IN INTERWAR BESSARABIA: 
A NEUTRAL INTERPRETATION

Francesco MAGNO
doctorand, università di Trento, Italia

For years, the history of interwar Bessarabia has been the subject of 
a bitter historiographical dispute between Romania and the Soviet Union/
Russia. Despite some remarkable exceptions, most of the works dedicated 
to Bessarabia between world wars have displayed an explicit ideological or 
political agenda. The Soviet Union has never recognized the loss of Bessarabia 
in 1918, and, as a consequence, Soviet historians portrayed the interwar 
years as a period of “bourgeois exploitation” and “illegal occupation.” Not 
surprisingly, Soviet historiographical accounts tended to underplay the 
achievements of Romanian administration. 

On the other hand, post-communist Romanian historiography 
focused extensively on the positive results of the Romanian administration’s 
modernization process after 1918, which found its legitimacy in the shared 
national belonging. Often, whoever highlighted the shortcomings of 
Romanian administration, has been blamed of Russophilia or disloyalty. 

The presentation aims at analyzing Romanian administration in Bessarabia 
as much objectively as possible. Looking at the process of legislative and judicial 
unification, I will try to find a neutral stance in the historiographical and 
political dispute about Bessarabia. I argue that, in the field of justice, Romanian 
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administration prompted modernization and development, giving Bessarabia, 
for the first time, a European judicial and legislative system. Nevertheless, the 
Russian Empire’s positive legal legacies could not be downplayed, as they were 
recognized by outspoken Romanian nationalists as well.

Românizarea justiției în Basarabia interbelică: 
o interpretare neutrală

De ani de zile, istoria Basarabiei interbelice a făcut obiectul unei dispute 
istoriografice aspre între România şi Uniunea Sovietică/Rusia. În ciuda 
unor excepţii deosebite, majoritatea lucrărilor dedicate Basarabiei între cele 
doua război mondiale au fost expresii ale unor proiecte ideologice şi politice. 
Uniunea Sovietica n-a recunoscut niciodată pierderea Basarabiei în 1918 şi, de 
aceea, istoricii sovietici au descris anii interbelici ca o perioadă de “exploatare 
burgheză” şi “ocupaţie ilegală”. Deloc surprinzător, operele istoriografice 
sovietice au minimalizat rezultatele obţinute de administraţia românească. 

Pe de altă parte, istoriografia română post-comunista s-a concentrat 
masiv pe rezultatele pozitive ale procesului de modernizare început de 
administraţia românească după 1918, bazat pe apartenenţa etnică comună. 
Des, cine a subliniat neajunsurile guvernării româneşti a fost acuzat de 
rusofilie şi neloialitate. 

Prezentarea de faţa doreşte să analizeze administraţia românească în 
Basarabia cel mai obiectiv posibil. Uitând-mă la procesul de unificare legislativă 
şi judiciară, voi încercă să găsesc o poziţie neutrală în disputa istoriografică şi 
politică asupra Basarabiei. Eu susţin că, în domeniul justiţiei, administraţia 
românească a favorizat modernizarea şi dezvoltarea, dând Basarabiei, pentru 
prima dată, un sistem judiciar şi legislativ cu adevărat european. Cu toate 
acestea, moştenirile legale pozitive ale imperiului rus nu pot fi minimalizate, 
fiind recunoscute chiar şi de incontestabili naţionalişti români.

CINE ACTIVA ÎN SERVICIUL „SPIONAJULUI MOLDOVENESC” 
ÎN ANII 1944-1945?

Alexandru MALACENCO
doctorand, Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea de Stat din Moldova

La mai bine de trei decenii de la destrămarea URSS, contribuţia spionajului 
sovietic în procesul de restabilire a puterii sovietice în Basarabia rămâne a fi un 
subiect necercetat. În baza unor documente din Arhiva Serviciului de Informaţii 
şi Securitate al Republicii Moldova, autorul îşi propune să analizeze structura 
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organizatorică, atribuţiile funcţionale şi efectivul unei dintre cele mai conspirate 
subunităţi ale Comisariatului Poporului pentru Securitatea Statului (în rusă: 
NKGB) al RSS Moldoveneşti între anii 1944-1945 – direcţia 1 de informaţii 
externe (în rusă: razvedka). Direcţia 1 a NKGB al RSS Moldoveneşti era 
responsabilă de activitatea de informaţii externe, sau, altfel spus, era serviciul de 
spionaj al republicii unionale în afara graniţei Uniunii Sovietice.

Componenţa etnică a efectivului direcţiei 1 a NKGB al RSS Moldoveneşti 
şi specificul organizării acesteia ne vor indica cine erau ostaşii din prima 
linie a „frontului invizibil” şi rolul lor în procesul instituţionalizării puterii 
sovietice în RSS Moldovenească în primii ani postbelici. 

Who was working in the “Moldavian espionage” 
in the period 1944-1945?

After more than three decades since the USSR collapsed, the subject 
regarding the contribution of the soviet espionage in the process of re-
establishing the soviet power in Bessarabia remains unstudied. Based on 
documents from the Archive of the Security and Intelligence Service of the 
Republic of Moldova, the author aims to analyze the organizational structure, 
the duties and the staff of one of the most veiled units of the People’s 
Commissariat for State Security (in Russian: NKGB) of the Moldavian SSR in 
the period between 1944 and 1945 – unit 1 of foreign intelligence (in Russian: 
razvedka). Unit 1 of the NKGB of the Moldavian SSR was responsible for 
foreign intelligence, or, in other words, it was the espionage service of the 
union republic outside the Soviet Union. 

Ethnical composition of the unit 1 of the NKGB’ staff of and the peculiarities 
of its organization will point out at who the soldiers from the first line of the 
“invisible front” where and their role in the process of institutionalizing the 
soviet power in the Moldavian SSR in the first post-war years.  

INFLUENȚE PSEUDO-ISTORIOGRAFICE ALE STRUCTURILOR 
DE SECURITATE CEAUȘISTE ASUPRA GRUPĂRILOR 

NAȚIONAL-POPULISTE DIN EXILUL ROMÂNESC. Studiu de 
caz: „protocronismul” lui Iosif Constantin Drăgan

 
István BANDI

 consilier principal, Departamentul de cercetări știintifice, 
Arhiva Istorică a Serviciilor Secrete din Ungaria- ÁBTL, 

Budapesta, Ungaria

Exilul românesc a reprezentat o provocare permanentă pentru 
serviciile secrete româneşti postbelice, deoarece impactul intelectualilor 
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şi cel al oamenilor de afaceri români stabiliţi în afara graniţelor ţării a fost 
imens. Opiniile şi judecăţile de valoare emise de personalităţile marcante 
ale exilului au avut ecou şi în rândul comunităţilor româneşti din alte ţări 
(în special Occidentale) dar şi asupra celor rămaşi în ţară. În aceste condiţii 
discreditarea şi învrăjbirea celor din exil deveniseră scopuri ale Securităţii mai 
ales în momentele în care campaniile şi acţiunile de solidaritate desfăşurate 
de aceştia se intensificau în toată lumea. 

Agenţii Securităţii, ştiind că opinia publică internaţională este receptivă 
la luările de poziţie ale exilului românesc şi la felul în care liderii exilului se 
raportează la ideologia oficială a R.S.R., au organizat pe teritoriul altor state 
acţiuni de influenţă şi control care au vizat constant anumite personalităţi. 
Nu totdeauna era clar dacă aceste operaţiuni serveau interesele României 
sau cele ale cuplului Ceauşescu, dar intruziunea poliţiei politice aservite 
regimului totalitar comunist în microcosmosul disidenţei româneşti a avut ca 
ţintă estomparea imaginii create în Occident despre represiunea politică din 
ţară. Pe lângă asta, structurile Securităţii au exercitat şi o presiune constantă 
asupra acelei istoriografii româneşti care s-a dezvoltat în mediile exilului. 

Studiul de faţă prezintă o combinaţie operativă realizată printr-un agent 
de influenţă cu renume internaţional, Iosif Constantin Drăgan, care pe lângă 
alte scopuri ale dictaturii a servit şi ideea revigorării tezei protocronismului. 
Voi încerca să pun în evidenţă maniera în care iniţiativele istoriografice ale 
omului de afaceri, sincronizându-se cu unele obsesii ale dictatorului, au 
impus o direcţie naţional-populistă în istoriografia românească.  

Pseudo-historiographical influences of Ceausescu security 
structures on the national-populist groups in the Romanian exile 

Case study: the „protochronism” of Iosif Constantin Dragan

The Romanian exile represented a permanent challenge for the post-war 
Romanian secret services, because the impact of the Romanian intellectuals 
and businessmen established outside the country’s borders was huge. The 
opinions and value judgments issued by the prominent personalities of the 
exile also resonated among the Romanian communities in other countries 
(especially Western ones) but also on those who remained in the country. 
Under these conditions, the discrediting and enmity of those in exile had 
become goals of the Securitate, especially at a time when the campaigns 
and solidarity actions carried out by them were intensifying throughout the 
world.

The Securitate agents, knowing that the international public opinion 
is receptive to the positions of the Romanian exile and to the way the exile 
leaders relate to the official ideology of the R.S.R., organized on the territory 
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of other states actions of influence and control that constantly targeted 
certain personalities. It was not always clear whether these operations 
served the interests of Romania or the Ceausescu couple, but the intrusion 
of the political police enslaved to the totalitarian communist regime in the 
microcosm of Romanian dissent aimed to blur the image created in the West 
about political repression in the country. In addition, the structures of the 
Securitate also exerted a constant pressure on that Romanian historiography 
that developed in the environments of exile.

The present study presents an operative combination made by an 
internationally renowned agent of influence, Iosif Constantin Dragan, who, 
among other purposes of the dictatorship, also served the idea of   reviving 
the protochronism thesis. I will try to highlight the manner in which the 
historiographical initiatives of the businessman, synchronizing with some 
obsessions of the dictator, imposed a national-populist direction in Romanian 
historiography.

SUPRAVEGHEREA ORGANELOR DE PARTID ȘI DE STAT AL 
RSS MOLDOVENEȘTI ASUPRA RELAȚIILOR MOLDO-ROMÂNE

Ruslan ȘEVCENCO
 doctor în istorie, Institutul Politici Eficiente,

Republica Moldova

În acest articol sunt examinate diferite probleme, legate cu 
supravegherea organelor de partid şi de stat al RSS Moldoveneşti asupra 
relaţiilor moldo-române. Este prezentată atitudinea funcţionarilor de 
partid şi de stat al României faţă de acest proces. Periodizarea orientativă 
a atitudinii autorităţilor RSSM faţă de relaţiile cu România: 1) 1944-1949 
– informaţia despre relaţiile între Republica Populară Română (RPR) şi 
RSSM  la nivel oficial lipseşte; 2) 1950-1953 – contactele organizaţiilor de 
femei şi diferitor reprezentanţi ai culturii; 3) 1953-1955 – lărgirea esenţială 
a contactelor moldo-române, care includ la etapa aceasta în sine relaţiile 
între funcţionarii de partid şi de stat, cele ştiinţifice, ale ţăranilor ş.a; 1956-
1962 – ”perioada de înflorire” al contactelor moldo-române; 5) 1962-1967 
– înăsprirea treptată a atitudinii funcţionarilor de partid şi de stat al RSSM 
faţă de contactele cu România; 6) 1968-1971-1972 – întărirea supravegherii 
asupra relaţiilor personale, corespondenţă şi călătoriile în/ şi din România; 
7) 1971/1972- sfârşitul anilor 1980 – autorităţile RSSM trec la o polemică 
ştiinţifică şi politică activă cu conducerea României privind diferite probleme 
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ale culturii, limbii, istoriei şi tradiţiilor Moldovei de Est (RSSM). Materialele 
prezentate sunt bazate pe documentele, care în majoritatea sa absolută sunt 
inedite în republică şi reprezintă un interes deosebit atât pentru comunitatea 
ştiinţifică, atât şi pentru publicul larg din Moldova.

Supervision of party and state bodies of the Moldovan SSR on 
moldo-romanian relations

This article examines various issues related to the supervision of 
the party and state bodies of the Moldovan SSR on Moldovan-Romanian 
relations. The attitude of the party and state officials of Romania towards 
this process is presented. The indicative periodization of the attitude of the 
MSSR authorities towards the relations with Romania: 1) 1944-1949 - the 
information about the relations between the Romanian People’s Republic 
(RPR) and the MSSR at official level is missing; 2) 1950-1953 - contacts of 
women’s organizations and various representatives of culture; 3) 1953-1955 
- the essential enlargement of the Moldovan-Romanian contacts, which 
include at this stage in itself the relations between the party and state officials, 
the scientific ones, of the peasants, etc.; 1956-1962 - the “flowering period” of 
the Moldovan-Romanian contacts; 5) 1962-1967 - the gradual tightening of 
the attitude of the party and state officials of the MSSR towards the contacts 
with Romania; 6) 1968-1971-1972 - strengthening supervision over personal 
relationships, correspondence and travel to and from Romania; 7) 1971/1972 
- late 1980s - the MSSR authorities engage in an active scientific and political 
controversy with the Romanian leadership on various issues of culture, 
language, history and traditions of Eastern Moldova (MSSR). The materials 
presented are based on documents, which in its absolute majority they are 
unique in the republic and represent a special interest both for the scientific 
community and for the general public in Moldova.

LA ORIGINEA ETIMOLOGIILOR BASARABENE – 
NICOLAE RAEVSCHI

Aurelia HANGANU 
doctor habilitat, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, 
Republica Moldova

Crearea Institutului de Limbă şi Literatură în cadrul proaspăt–
înfiinţatei  Academii de Ştiinţe a Moldovei a reclamat şi constituirea 
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corpului ei de cercetare. Faptul s-a realizat întâi de toate prin transferul 
unor specialişti deja angajaţi în cadrul filialei moldoveneşti a Academiei 
de Ştiinţe a Uniunii Sovietice. Printre aceştia se afla şi recentul angajat al 
Filiale, Nicolae Raevschi, care era la început de carieră ştiinţifică după 
tocmai ce îşi susţinuse teza de doctor (candidat) în filologie moldovenească 
atunci. Peste ani (în 1981-1982), publicaţii de specialitate internaţionale vor 
aprecia apariţia Scurtului dicționar etimologic etichetând-o ca o „senzaţie  
neaşteptată” şi felicita cu această ocazie Academia de Ştiinţe de la Chişinău. 
Vorba e că acest dicţionar, ca şi mare partea a studiilor etimologice realizate 
de cercetătorul Nicolae Raevschi vor rămâne în patrimoniul cercetărilor de 
romanistică drept contribuţii de preţ şi valabile ca adevăr ştiinţific.

Interesul nostru pentru contribuţia acestei personalităţi la descrierea 
limbii române este cu atât mai motivat cu cât Nicolae Raevschi demonstrează 
a carieră exemplară în domeniul cercetării, absolvind, pe rând, în termen să 
fără nicio întârziere, atât Universitatea de Stat din Moldova, cât şi studiile 
de doctorat în cadrul Universităţii moscovite „M. Lomonosov”. Problemele 
de creştere în carieră şi cele de consens cu colegii de breaslă vor apărea mai 
târziu, în cadrul Institutului de Lingvistică, unde, aşa cum demonstrează 
dosarele curente ale Institutului de Filologie Română „B. P. Haşdeu”, Nicolae 
Raevschi se va poziţiona practic în opoziţia conducerii institutului.

At the origin of Bessarabian etymologies – Nicolae Raevschi

The creation of the Institute of Language and Literature within the 
newly established Academy of Sciences of Moldova also demanded the 
establishment of its research body. This was achieved first of all by the 
transfer of specialists already employed within the Moldovan branch of 
the Academy of Sciences of the Soviet Union. Among them was the recent 
employee of the Branch, Nicolae Raevschi, who was at the beginning of his 
scientific career after he had just defended his doctoral thesis (candidate) in 
Moldovan philology at the time. Over the years (in 1981-1982), international 
specialized publications will appreciate the appearance of the Short 
Etymological Dictionary labeling it as an “unexpected sensation” and on 
this occasion congratulate the Academy of Sciences in Chisinau. The point 
is that this dictionary, like most of the etymological studies carried out by 
the researcher Nicolae Raevschi will remain in the patrimony of Romance 
research as valuable contributions and valid as scientific truth.

Our interest in the contribution of this personality to the description 
of the Romanian language is all the more motivated as Nicolae Raevschi 
demonstrates an exemplary career in the field of research, graduating, in turn, 
on time without any delay, both the State University of Moldova and his  PhD 
studies  at the Moscow University „M. Lomonosov”. Problems of career growth 
and those of consensus with colleagues will appear later, within the Institute 
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of Linguistics, where, as demonstrated by the current files of the Institute of 
Romanian Philology „B. P. Hasdeu”, Nicolae Raevschi will practically position 
himself in opposition to the management of the institute.

O INSULĂ A UTOPIEI EDUCAȚIONALE SOVIETICE: 
INSTITUTUL ÎNVĂȚĂTORESC DE LA SOROCA*1

Liliana ROTARU
doctor, conferențiar universitar,
Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea de Stat din Moldova

Istoria unor instituţii de învăţământ superior pedagogic din RSS 
Moldovenească, restabilite şi/sau create de sovietici încă din a doua jumătate 
a anilor 1940, este mai mult sau mai puţin cunoscută, întrucât ele sunt 
predecesoarele unor universităţi din Republica Moldova. Altele, însă, create 
pentru a acoperi nişte nevoi urgente de moment, au rămas în afara cunoaşterii 
istorice şi nimeni nu-şi mai aduce aminte de existenţa lor. Aşa s-a întâmplat 
şi în cazul Institutului Învăţătoresc de la Soroca, creat în anul 1949 pentru 
a acoperi deficitul de cadre didactice din perioada postbelică. Deficitul de 
învăţători a fost adâncit către sfârşitul anilor ‘50 şi de extinderea sistemului 
educaţional sovietic în RSS Moldovenească şi de trecerea la învăţământul 
obligatoriu a 7 clase în sate şi 10 clase în oraşele sovietice moldoveneşti. 
Autorităţile au decis că prin extinderea numărului de instituţii de învăţământ 
superior pedagogic, inclusiv prin crearea Institutului Învăţătoresc de la 
Soroca, vor putea diminua criza de cadre didactice din RSS Moldovenească. 
Institutul Învăţătoresc de la Soroca a avut o existenţă efemeră. Timp de cinci 
ani, cât a existat, a produs  câteva sute de învăţători pentru clasele V-VII, dar 
aşa şi nu a contribuit la reducerea deficitului de cadre didactice din Moldova 
Sovietică, transformând-se într-o insulă a utopiei socialiste. 

Creat pe un teren virgin în ce priveşte tradiţia învăţământului superior, 
în condiţiile lipsei personalului didactico-ştiinţific calificat, dar şi a unui bazin 
de recrutare a potenţialilor studenţi, instituţia a fost desfiinţată în anul 1954. 
În baza unor documente inedite, autorul, pe lângă refacerea scurtei istorii 
a Institutului Învăţătoresc de la Soroca,  încearcă să descifreze şi scopurile 
pe care le-au urmărit regimul prin deschiderea acestei instituţii superioare 
de învăţământ superior în partea de nord a RSS Moldoveneşti, unde la mai 
puţin de 50 km mai exista un institut pedagogic -  cel de la Bălţi.

* Cercetare realizată în cadrul proiectului nr. 20.80009.1606.11 Patrimoniul academic univer-
sitar din RSS Moldovenească: investigarea şi valorificarea bunelor practici.
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An island of the soviet educational utopia: 
the Teaching Institute in Soroca

The history of some pedagogical higher education institutions in the 
Moldavian SSR, re-established and / or created by the Soviets since the second 
half of the 1940s, is more or less known, among them are predecessors of some 
universities in the Republic of Moldova. Others, however, created to cover some 
urgent needs of the moment, have been left out of historical knowledge and no 
one remembers their existence. The same happened in the case of the Teachers’ 
Institute from Soroca, created in 1949 to cover the shortage of teachers in the 
post-war period. The shortage of teachers was deepened in the end of the 1950s 
by the expansion of the Soviet education system in the Moldovan SSR and the 
transition to compulsory education of 7 classes in villages and 10 classes in 
Soviet Moldovan cities. The authorities have decided that by expanding the 
number of pedagogical higher education institutions, including by creating 
the Soroca Teacher Training Institute, they will be able to alleviate the crisis 
of teachers in the Moldavian SSR. The Teachers’ Institute in Soroca had an 
ephemeral existence. For five years, as it existed, it produced several hundred 
teachers for grades V-VII, but still did not contribute to reducing the shortage 
of teachers in Soviet Moldova, becoming an island of socialist utopia. 

Created on a virgin land in terms of the tradition of higher education, 
given the lack of qualified teaching and scientific staff, but also a pool for 
recruiting potential students, the institution was abolished in 1954. Based 
on unpublished documents, the author, in addition to restoring the short 
history of the Teachers’ Institute from Soroca, tries to decipher the goals 
pursued by the regime by opening these higher education institutions in 
the northern part of the Moldovan SSR, where less than 50 km there is a 
pedagogical institute - the one from Bălţi.

ȘCOALA AUTO A UNIVERSITĂȚII DE STAT DE MEDICINĂ 
ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA 

MOLDOVA

Ion Valer XENOFONTOV, doctor în istorie, 
Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova

Lidia PRISAC, doctor în istorie, 
Institutul Patrimoniului Cultural, Ministerul Educației, 

Culturii și  Cercetării al Republicii Moldova

Şcoala Auto reprezintă o subdiviziune a Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova creată 
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în baza Hotărârii Colegiului Ministerului Sănătăţii nr. 4/6 din 10 iulie 2009. 
Conceptul de deschidere îi aparţine acad. Ion Ababii – „Am avut o vizită de 
documentare în SUA şi am rămas plăcut surprins că toate cadrele medicale 
din această ţară au permis de conducere. Am conştientizat că o astfel de 
abordare trebuie aplicată şi în sistemul educaţional medical din Republica 
Moldova”. Subdiviziunea universitară deţine Licenţă de activitate din 10 
februarie 2016  pentru o perioadă de cinci ani a programului de formare 
profesională continuă, instruirea iniţială a conducătorilor auto fiind pentru 
categoria B (B1)”. La Şcoala Auto activează şapte angajaţi: administratorul, 
trei profesori şi trei instructori. Din anul 2014, administratorul Şcolii Auto 
este Nicolae Cernolev, inginer electromecanic, militar în rezervă. Şcoala 
instruieşte studenţi şi rezidenţi, salariaţi ai Universităţii şi alte categorii 
de beneficiari pentru desfăşurarea activităţii medicale. Instruirea se face 
în limbile română şi rusă. Studenţii străini, în procesul de studii la Şcoala 
Auto, se confruntă cu impedimentul lingvistic. În procesul instruirii practic 
se apelează la comparaţii extrase din domeniul medicinei.

Driving school  of the Medicine and Pharmacy „Nicolae 
Testemițanu” State University from Republic of Moldova

The Driving School is a subdivision of the Medicine and Pharmacy 
“Nicolae Testemitanu” State University of from Republic of Moldova created 
throw the Decision of the College Health Ministry (July 10, 2009). The 
concept of opening belongs to acad. Ion Ababii – “I had a work visit to the 
USA and I was pleasantly surprised that all the medical staff in this country 
had a driver’s license. I realized that such kind of approach also must be 
applied in the medical education system from the Republic of Moldova”. The 
university subdivision holds an Activity License from February 10, 2016 for 
a period of five years of the continuous professional training program, the 
initial training of drivers being for category B (B1)”. At the Driving School 
are working seven employees: the administrator, three teachers and three 
instructors. Since 2014, the administrator of the Driving School is Nicolae 
Cernolev, electromechanical engineer, retired military. The school instructs 
students and residents, University employees and other categories of 
beneficiaries to carry out medical activity. The training is done in Romanian 
and Russian. In the process of the studying, foreign students, face a language 
impediment. In the time of the training, the practically examples are extracted 
from medicine field. 
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FAZA INCIPIENTĂ A RELAȚIILOR RM-UE, 1994-2000

Adrian ROȘCA
masterand, University of Groningen, Olanda

doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

La momentul actual, în cadrul RM, atât la nivel societal, dar şi  
academic. Există o puternică dezbatere despre care va fi rezultatul final al 
cursului european al RM, care a cunoscut un proces promiţător în perioada 
2010-2014, dar ulterior datorită la o serie de evenimente de ordin politic 
şi economic, lucrurile au intrat în impas. Ceea ce urmează a fi prezentat în 
cadrul articolului respectiv, face referire la punctul de start al relaţiilor dintre 
Brussel şi Chişinău, care este slab analizat de către experţii focusaţi pe relaţia 
RM-UE. 

Legat de anii 90, relaţiile RM-UE au fost catalogate de către experţii 
occidentali îndeosebi, drept nesemnificative. UE nu avea nici un interes real 
faţă de RM, mai mult, orice iniţiativă a celor de la Chişinău de a iniţia un curs 
pro european, se solda cu o tăcere din partea celor de la Brussel. 

Pe lângă asta, în conformitate cu documentele UE, RM era inclusă 
într-un grup din care făceau parte Ucraina şi Belarus, practic neexistând o 
abordare separată a UE, faţă de aceste trei state. Deşi din punct de vedere al 
potenţialului economic, specificului naţional şi demografic reprezintă cazuri 
complet diferite. 

 Articolul în cauză, are drept scop să prezinte care au fost paşii 
greşiţi făcuţi atât de Chişinău, cât şi Brussle în intervalul menţionat în titlul 
lucrării. 

The  starting point of Moldova-EU relations, 1994-2000

At the moment, within the Republic of Moldova, both at the societal 
and academic level. There is a strong debate about what is going to be the 
final result of the European course of the Republic of Moldova. Which 
experienced a promising process in 2010-2014, but later due to a series of 
political and economic events, things came to a standstill. What is going to 
be presented in this article refers to the starting point of relations between 
Brussels and Chisinau, which is heavily ignored by the experts in this area of 
research. 

Regarding the 90s, Moldova-EU relations have been categorized by 
Western experts as insignificant. The EU had no real interest in the Republic 
of Moldova, besides that, any initiative of the government from Chisinau to 
start a pro-European course had no result for those from Brussels.
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In addition, according to the EU documents, the Republic of Moldova 
was included in a group formed from Ukraine and Belarus. The EU  had the 
same approach for these three states. Although from the point of view of the 
economic potential, the national and demographic specificity, each of them 
represents a completely different case.

The article in question aims to show what were the wrong steps taken 
by both Chisinau and Brussels in the interval mentioned in the title of the 
paper.
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Secțiunea IV

PATRIMONIUL ȘI MEMORIA ISTORICĂ

REZUMATE

DIN ISTORIA CLUBULUI ENGLEZ DIN CHIȘINĂU 
(CONFORM DOCUMENTELOR DIN ARHIVA NAȚIONALĂ A 

REPUBLICII MOLDOVA)

Alla CEASTINA 
doctor în studiul artelor, cercetător superior Institutul 

Patrimoniului Cultural, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Из истории Английского клуба в Кишиневе

Данная тема связана с созданием Кишиневского Английского 
клуба в 1838-1839 гг. Это было общество, состоящее из почтеннейших 
особ: дворян, военных, гражданских чиновников, художников и 
других граждан. Здание клуба находилось в Городском саду. Согласно 
принятому уставу этого клуба, главная цель его создания – проводить 
время с пользой: занимаясь чтением газет и журналов, организовывая 
интересные беседы или играя в разные позволительные игры. В 
клубе было строго запрещено играть в азартные и карточные игры. 
Кишиневский английский клуб был открыт ежедневно, особенно в те 
дни, когда проводились танцевальные вечера и маскарадные балы. 
Но за деятельностью этой организации всегда следила городская 
полиция. Позднее Английский клуб занимал здание Благородного 
Собрания. В Национальном Архиве Республики Молдова сохранились 
содержательные документы, подтверждающие создание и деятельность 
Английского клуба в Кишиневе в XIX в.

 
From the history of English club in Kishinev (According to the 
documents of the National Archive of the Pepublic of Moldova)

This theme is connected with the creation of the Kishinev English Club 
in 1838-1839. It was a society, consisting of the most respectable persons: 
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nobles, military, civilian officials, artists and other citizens. The club’s 
building was located in the City Garden. According to the adopted charter 
of this club, the main goal of its creation was to spend time with benefit: 
reading newspapers and magazines, organizing interesting conversations or 
playing various permissible games. It was strictly forbidden to play gambling 
and card games in the club. The Kishinev English Club was open every day, 
especially on the days, when the dancing evenings and masquerade balls 
were held there. But the activity of this organization was always followed by 
the city police. Later, the English Club occupied the building of the Noble 
Assembly. The National Archives of the Republic of Moldova contains 
informative documents, confirming the establishment and activities of the 
English Club in Kishinev in the 19th century.

IMAGINEA COMICĂ A LUMII ÎN PRESA RUSĂ DIN SPAȚIUL 
ROMÂNESC ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

Irina IJBOLDINA 
doctor, cercetător științific coordonator,

Institutul Patrimoniului Cultural, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

În Basarabia interbelică au apărut mai multe ziare de expresie rusă, 
dintre care vreo zece au dat dovadă de durabilitate şi competitivitate, 
conţinând şi un material literar-artistic preţios. În acelaşi timp, reviste 
literare au fost editate foarte puţine. Ele apăreau şi dispăreau, de abea 
reuşind să scoată câteva numere (revista „Сула”). Singura revistă „longevivă” 
din această perioadă a fost periodicul „Ракета” (la început ziar). Acest 
periodic, a fost integral conceput în genul foiletonului (foileton-articol, 
foileton-corespondenţă, foileton-schiţă, foileton-crochiu, folieton-piesă, 
foleton-scenetă etc., ilustrat cu şarje şi caricaturi), fiind astfel, o revistă 
literară. Ziarul (Revista) a fost cu adevărat unic: integral, de la primul 
până la ultimul rând prezentând un text satirico-umoristic consecutiv cu 
descrierea diverselor aspecte ale cotidianului, inclusiv anunţuri publicitare 
de epocă pline de haz, care permit reconstruirea elementelor vieţii de zi cu zi 
a societăţii basarabene. La „Ракета” au colaborat cei mai renumiţi publicişti 
şi scriitori din Chişinău: Anatolii Verşhovschii, Iacov Oxner (Jacque Nouar 
şi Tot), Genrih Bloc (Gentih Poslednii), Iurii Cijevschii, Baron R. Rozen, 
Iulian Mitchevici, Vasile Laşcov, Iurii Calughin, Petr Conţevici, I. Vaisman, 
Vitold Iacubovici, Vejimcschii, Leri, Constantin Mâţu ş. a. Ediţia a existat 9 
ani (1922-1930), la început în formatul unui ziar, reflectând particularităţile 
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culturii locale basarabene într-o formă deosebit de reuşită – umoristică. 
În contextul temei este cercetat un fenomen nou în paradigma ştiinţifică 
– câmpul comic al ziarului literar-umoristic „Ракета”, în calitatea sa de 
specimen caracteristic al presei basarabene interbelice, care reflecta eficient 
particularităţile culturii politice şi sociale locale. Câmpul comic al ziarului şi 
revistei „Ракета” este examinat ca un fragment al realităţii cultural-istorice 
basarabene în spaţiul geopolitic românesc. Imaginea comică a lumii din 
Basarabia interbelică, creată de ziariştii chişinăuieni, are la bază o explicaţie 
istorică clară, fiind în acelaşi timp o preţioasă sursă culturologică.

Комическая картина мира
в русской прессе в румынском пространстве 

межвоенного периода

В межвоенной Бессарабии выходило большое количество газет 
на русском языке, около десятка из которых являлись устойчивыми 
и конкурентоспособными предприятиями и содержали ценный лите-
ратурно-художественный материал. Однако литературных журналов 
выпускалось крайне мало. Издания появлялись и исчезали, едва успев 
выпустить несколько номеров (журнал «Сула»). Единственный жур-
нал-долгожитель этого периода – «Ракета» (первоначально − газета). 
Это периодическое издание полностью было выдержано в жанре фель-
етона (фельетон-статья, фельетон корреспонденция, фельетон-очерк, 
фельетон-зарисовка; фельетон-пьеса, фельетон-скетч и т.д. и иллюст-
рировалась шаржами и карикатурами), т.е. была, по сути, литературной 
газетой. Газета была по-настоящему уникальной: она вся целиком, от 
первой строки до последней, являла собой единый сатирически-юмо-
ристический текст - описание различных аспектов повседневной жиз-
ни, включая очень остроумные рекламные объявления эпохи, по ко-
торым можно восстановить элементы бытовой картины бессарабского 
общества. Авторами  «Ракеты» были лучшие журналисты-литераторы 
Кишинева: Анатолий Вершховский, Яков Окснер (Жак Нуар и Тотъ), 
Генрих Блок (Генрих Последний), Юрий Чижевский, Барон Р. Розен, 
Юлиан Миткевич, Василий Лашков,  Юрий Калугин, Петр Концевич,  
И. Вайсман, Витольд Якубович, Важинский, Лери, Константин Мыцу и 
др. Издание существовало на протяжении 9 лет (1922–1930), сначала в 
формате газеты и отражало особенности местной  бессарабской куль-
туры в особенно удачной форме – юмористической. В контексте темы 
рассматривается новое в научной парадигме явление – комическое поле 
литературно-юмористического журнала «Ракета», являющегося харак-
терным образчиком бессарабской прессы межвоенного периода и эф-
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фектно отражающее особенности местной политической и обществен-
но-социальной культуры. Комическое поле газеты и журнала «Ракета» 
рассматривается как фрагмент культурно-исторической реальности 
Бессарабии в румынском геополитическом пространстве. Комическая 
картина мира межвоенной Бессарабии, созданная кишиневскими жур-
налистами, имеет под собой четкую историческую экспликацию и яв-
ляется одним из ценных культурологических источников.

DESPRE HOLOCAUST CA MEMORIE A LOCURILOR

Emanuel BĂLAN, doctorand
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava,

România

Amintirea Holocaustului din România în perioada comunistă a fost 
un subiect tabu, de cele mai multe ori ocultat. Acest lucru a făcut imposibilă 
recuperarea adevărului istoric, a memoriei vii, sau a reprezentărilor cultural-
artistice ale acestui moment tragic al istorie noastre contemporane. Abia 
după 1990, şi mai ales după publicarea Raportului final (2004), subiectul 
a fost mai amplu abordat. Aceste material tratează istoria memorialisticii 
Holocaustului în România, pornid de la absenţa reprezentărilo culturale şi 
însistând pe memoria locurilor care amintesc de acest moment tragic, locuri 
care pot fi incluse într-un traseu cultural al memoriei cu beneficii sociale, 
istorice şi de ce nu şi economice. Chiar dacă aceste manifestări culturale ale 
memoriei sunt deoacamdată puţine, arată că există o deschidere critică a 
conştiinţei publice, dar mai cu seamă dovada recuperării memoriei culturale 
a Holocaustului.

Acest traseu cultural al memoriei poate fi un act de reconstrucţie 
culturală şi artistică a traumei Holocaustului care să conserve memoria 
deoarece este important: A şti şi a nu uita, pentru a nu repeta!

About the Holocaust as a memory of places

 The memory of the Holocaust in Romania during the communist 
period was a taboo subject, often hidden. This has made it impossible to 
recover the historical truth, the living memory, or the cultural-artistic 
representations of this tragic moment in our contemporary history. It was 
only after 1990, and especially after the publication of the Final Report 
(2004), that the subject was more widely addressed. This material deals 
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with the history of Holocaust memorialism in Romania, starting from the 
absence of cultural representations and insisting on the memory of places 
reminiscent of this tragic moment, places that can be included in a cultural 
route of memory with social, historical and why not economic benefits. Even 
if these cultural manifestations of memory are still few, they show that there 
is a critical opening of the public consciousness, but especially the proof of 
the recovery of the cultural memory of the Holocaust.

This cultural journey of memory can be an act of cultural and artistic 
reconstruction of the trauma of the Holocaust that preserves memory because 
it is important: To know and not to forget, so as not to repeat!

ACTIVITATEA ATELIERELOR DE CONFECȚIONARE A 
COSTUMULUI NAȚIONAL MOLDOVENESC ÎN PRIMELE 

DECENII POSTBELICE

Tatiana BUJOREAN
lector universitar, Universitatea Tehnică a 

Moldovei, Republica Moldova

O trecere în revistă a principalelor aspecte care circumscriu activitatea 
atelierelor de producţie artistică din RSSM (denumite arteluri până în 
anul 1960) reprezintă un subiect important pentru domeniul etnologiei şi 
studiului artelor. Dat fiind faptul că asemenea întreprinderi erau active în 
mai multe oraşe din RSS Moldovenească, în comunicare, în baza surselor 
din Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova, autorul 
îşi propune să formuleze o viziune de ansamblu despre evoluţia atelierelor 
meşteşugăreşti în cadrul cărora artizanii locali produceau piese componente 
de costum naţional moldovenesc.

Dezideratele activităţii atelierelor subordonate Consiliului industriei 
moldoveneşti erau conectate la procesul de renunţare la portul tradiţional în 
folosul costumului naţional moldovenesc care pe tot parcursul perioadei de 
existenţă a RSS Moldoveneşti a pretins a fi autentic şi a căutat să îşi formuleze 
un set de caracteristici ai diferenţei faţă de prototipul său etnografic, inclusiv, 
prin delimitarea unei arii proprii de acţiune. În acest sens, în anul 1964, în 
spaţiul sovietic „se introduc prin decret noile tradiţii şi obiceiuri” cu ajutorul 
cărora se urmăreşte modificarea tradiţiilor calendaristice şi a obiceiurilor de 
familie, implicit, a mesajelor transmise prin intermediul lor. În continuarea 
acestei idei, costumelor naţionale stilizate cu caracter industrial, produse 
în serie, le revine un rol important în promovarea noii culturi şi a noii 
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mentalităţi prin „educarea” maselor în cadrul sărbătorilor şi riturilor de tip 
„nou”, concertelor şi concursurilor de creaţie populară. Odată cu centralizarea 
producţiei şi executarea unor comenzi de stat, mesajele vizuale de tip „nou” 
erau coordonate la nivel local, regional şi unional.

Această stare de lucruri a motivat autorul să introducă, la prima 
etapă, în circuitul ştiinţific informaţii privind activitatea artelurilor de 
producere care pe lângă faptul că realizau mărfuri de larg consum, articole 
industriale şi artistice, produceau în serie costume naţionale şi accesorii 
şi, la a doua etapă, să evalueze felul în care erau elaborate acestea prin 
a identifica materia primă, sortimentul şi căile de popularizare a lor în 
contextul societal cercetat.

Discuţia legată de practicile şi modelele vestimentare din trecut, 
consideră autorul, este actuală în contextul cursului orientat spre salvgardarea 
patrimoniului material şi imaterial al Republicii Moldova. 

Activity of moldovan national costume manufacturing 
workshops in the first post-war decades

A review of the main aspects that circumscribe the activity of artistic 
production workshops in the Moldovan SSR (referred to as ‘artels’ until 
1960) is an important topic in the field of ethnology and the study of the 
arts. Given the fact that such enterprises were active in several cities in the 
Moldovan SSR, in the communication, based on sources from the Archive of 
Social-Political Organizations of the Republic of Moldova, the author aims 
to formulate an overview of the evolution of crafts in which local artisans 
produced component parts of Moldovan national costume.

The desire of the activity of the workshops subordinated to the 
Moldovan Industry Council was connected to the process of giving up 
the traditional dress in favour of the Moldovan national costume which 
throughout the period of existence of the Moldovan SSR claimed to be 
authentic and sought to formulate a set of characteristics. its ethnographic 
prototype, including, by delimiting its own area of action. In 1964 in the 
Soviet space “the new traditions and customs are introduced by decree” 
through which the modification of calendar traditions and family customs, 
implicitly, of the messages transmitted through them is sought. Continuing 
this idea, mass-produced stylized national costumes, produced in series, 
have an important role in promoting the new culture and new mentality by 
“educating” the masses in “new” holidays and rites, concerts and creative 
contests. With the centralization of production and the execution of state 
orders, these visual messages of the “new” type were coordinated at local, 
regional and union level.
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This state of affairs motivated the author to introduce, in the first stage, 
in the scientific circuit information on the activity of production artefacts 
which, in addition to producing consumer goods, industrial and artistic 
articles, mass-produced national costumes and accessories and, to second 
stage, to evaluate the way in which they were elaborated by identifying 
the raw material, the assortment and the ways of popularizing them in the 
researched societal context.

The author considers that the discussion related to past clothing 
practices and models is extremely relatable in the context of the course 
aimed at safeguarding the tangible and intangible heritage of the Republic 
of Moldova.

ARTIZANI DIN LOCALITĂȚILE 
DIN NORDUL REPUBLICII MOLDOVA – PROMOTORI AI 

COVORULUI TRADIȚIONAL MOLDOVENESC

Alina TOCARCIUC
lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei,

Republica Moldova 

Alesul covoarelor a fost un meşteşug tradiţional atestat în mai 
multe localităţi din raioanele Orhei, Străşeni, Călăraşi, precum şi în cadrul 
mănăstirilor de călugăriţe Tabăra, Hâncu, Hirova, Hagimus. În comunicare, 
în baza materialelor de teren acumulate, propunem o trecere în revistă a 
activităţii artizanilor din satele de la nord, unde au fost documentate ateliere 
de confecţionare a covoarelor şi meşteşugari, care tind să reconstituie vechile 
tehnici manuale de lucru şi ornamentele decorative autentice, specifice 
culturii româneşti, să utilizeze materiile prime ecologice şi vopsele naturale. 

Arealul geografic este destul de vast, în cadrul târgurilor de covoare, 
a festivalurilor şi a expediţiilor de teren fiind documentaţi artizani care 
actualmente continuă să promoveze meşteşugul confecţionării covoarelor, 
deveniteun brand arhicunoscut al ţării. Promotori ai covorului naţional 
sunt mai mulţi meşteri populari: Ludmila Scutaru din Mihăileni–Râşcani; 
Valentina Guţu, care activează în Gordineşti–Edineţ; Parascovia Pasat din 
Ustia–Glodeni conduce Centrul de meşteşugari „Domniţele” specializat 
în ţesut artistic; un al centru similar de meşteşuguri populare „Meşteriţa” 
este condus de Nina Manea din Căinarii Vechi–Soroca ş.a.Raisa Lungu din 
Crişcăuţi–Donduşeni este conducătorul Centrului de meşteşugărit „Cu iţe 
şi suveică”, centru specializat în ţesutul covoarelor, prosoape, lăicere, iar la 
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gimnaziul din sat, în cadrul cercului „Arta covorului”, ea învaţă a ţese covoare 
pe toţi doritorii.În Stârcea–Glodeni, ţeserea covoarelor este practicată de 
Ludmila şi StanislavaIablonskaya, Lidia şi EfrosiniaSadovskaya, Olga şi 
Mariana Klimovici, Klimovici, Ludmila Zaincikovskaya. 

Constatăm că meşteşugurile artistice reprezintă un valoros 
compartiment al patrimoniului material, iar elaborarea unui catalog al 
centrelor de artizanat, al meşterilor populari va contribui substanţial la 
promovarea identităţii culturale şi naţionale a societăţii.

Artisans from localities in the north of the Republic of Moldova - 
promoters of the moldovan traditional carpet

The choice of carpets was a traditional craft attested in several localities 
from the districts of Orhei, Straseni, Calarasi, as well as in the monasteries 
of nuns Tabara, Hancu, Hirova, Hagimus. In the communication, based 
on the accumulated terrain materials, we propose a review of the activity 
of artisans from the northern villages, where carpet making workshops and 
crafts men have been documented, which tend tore construct the old manual 
work techniques and authentic decorative ornaments, specific to Romanian 
culture, to use ecological raw materials and natural paints.

The geographical area is quite vast, during the carpet fairs, festival 
sand field expeditions being documented artisans who currently continue 
to promote the craft of making carpets, which has become a well-known 
brand of the country. Promoters of the national carpet are several folk 
craftsmen: Ludmila Scutaru from Mihăileni-Râşcani; Valentina Guţu, who 
works in Gordineşti-Edineţ; Parascovia Pasat from Ustia–Glodeni leadsthe 
“Domniţele” Crafts Center specialized in artistic weaving; another similar 
center of folk crafts “Craftswoman” is led by Nina Manea from Căinarii Vechi-
Soroca and others. Raisa Lungu from Crişcăuţi-Donduşeni is the head of the 
“Cu iţe şi suveică” handicraft center, a center specialized in weaving carpets, 
towels, small carpet, and at the village gymnasium, within the “Art of the 
carpet” circle, she learns stow eave carpets for everyone. In Stârcea-Glodeni, 
the weaving of carpets is practiced by Ludmila and Stanislava Iablonskaya, 
Lidia and Efrosinia Sadovskaya, Olga and Mariana Klimovici, Klimovici, 
Ludmila Zaincikovskaya.

We find that artistic crafts are a valuable compartment of material 
patrimony, and the development of a catalog of craft centers, folk craftsmen 
will contribute substantially to promoting the cultural and national identity 
of society.
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BISERICILE ÎN PLAN TRICONC DIN CHIȘINĂU 
ÎN VIZIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI

Natalia PROCOP
 doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 
secretar științific al Secției Științe Sociale, Economice, 
Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei

Istoria oraşului Chişinău este strâns legată de edificarea primelor lăcaşe 
de cult ale urbei, astfel că cercetările în domeniu nu pot face abstracţie de ele. 
Studiul aduce în atenţia publicului câteva biserici cu plan triconc din Chişinău, 
care au supravieţuit modificărilor în arhitectură survenite de-a lungul 
timpului: Biserica cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, cunoscută ca 
Biserica Mazarache; Biserica Buna Vestire, Biserica-martir Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil, cunoscută ca Soborul Vechi; Biserica Sf. Ilie. Se urmăreşte 
felul în care au fost reprezentate acestea de către artiştii plastici Şneer Cogan, 
Gheorghe Munteanu, Alexei Marco, Ludmila Țonceva, Veaceslav Ignatenco, 
Galina Cantor-Molotov, Iraida Ciobanu ş.a.

Three churches with  a triconch plan in Chisinau 
in the vision of plastic artists

The history of Chisinau is closely connected with the construction of 
the first places of worship of the city, so that research in the field can’t ignore 
them. The research offers to the public’s attention Chisinau three churches 
with a triconch plan, which have survived after some changes in architecture 
over time: the Church, dedicated to the Holly Mother of God, known as the 
Mazarache Church; Church of the Annunciation of Saints martyrs Archangels 
Michael and Gabriel, known as the Old Cathedral; Saint Elijah’s Church. We 
followed the way, in which the religious edificies were represented by the 
plastic artists such as Shneer Cogan, Gheorghe Munteanu, Alexei Marco, 
Ludmila Tsoncheva, Vycheslav Ignatenco, Galina Cantor-Molotov, Iraida 
Ciobanu and others.

MĂNĂSTIREA HAGIMUS: AȘEZAREA GEOGRAFICĂ ȘI NATURA

Ion Valer XENOFONTOV, doctor în istorie, 
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Lidia PRISAC, doctor în istorie, 
Institutul Patrimoniului Cultural, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Mănăstirea Marta şi Maria este poziţionată în partea de sud şi de 
sud-est a Republicii Moldova, la 75 km de municipiul Chişinău, la 13 km de 
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centrul raional Căuşeni, la o distanţă de 7 km de oraşul Bender, la 400 m 
de traseul Căuşeni-Tighina. La identificarea poziţionării geografice a vetrei 
monahale Hagimus s-a vizat obiectivul spaţial şi cel tipologic, de creare a 
unei mănăstiri de maici, întrucât un asemenea aşezământ lipseşte în partea 
menţionată a Republicii Moldova. Aşezarea geografică a complexului monahal 
nu este una aliatorie, ci în coabitare armonioasă cu natura, specificul zonal, 
al cadrului geografic şi al proceselor sociodemografice. Din perspectivă 
geografico-economică, Mănăstirea Hagimus se află în Regiunea Geografică 
de Sud, cea mai mică din republică cu o suprafaţă de 7 370 km2 sau 22 la sută 
din suprafaţa totală a statului. Relieful de amplasament al mănăstirii este în 
legătură directă cu panta sud-vestică a Câmpiei Europei de Est (Platformei 
Est-Europene), puternic influenţat de Masivul Dobrogei în sud şi de Carpaţii 
Orientali, fiind unul mai domol, de altitudine joasă. Amplasat în interfluviul 
Prut-Nistru, lăcaşul este parte componentă a unei structuri ample de relief, 
Podișul Moldovenesc, unitate ce se întinde în vest de la Subcarpaţii Moldovei 
şi Obcinele Bucovinei, până la Nistru în est. În apropierea lăcaşului monahal 
se află Aria Protejată „Pădurea Hârbovăţ”, o suprafaţă de pădure valoroasă, 
atribuită la categoria rezervaţii peisagistice. În Republica Moldova, doar la 
Hagimus se găseşte în habitat natural (pădure de stejar-pendulat cu scumpie) 
specia critic periclitată Leontica-de Odesa (Gymnospermium odessanum), 
ocupând cca 0,25 ha din suprafaţă. Flora din proximitatea mănăstirii este 
benefică pentru cultivarea şi colectarea plantelor medicinale şi aromatice, 
activitate avută în vizorul călugăriţelor de la complexul monahal. 

Hagimus Monastery: geographical location and nature

Marta and Maria Monastery is located in the southern and southeastern 
part of the Republic of Moldova, 75 km from Chişinău, 13 km from Căuşeni 
district, 7 km from Bender, 400 m from route Căuşeni-Tighina. When was 
identifying the geographical positioning of the monastic hearth Hagimus, 
the spatial and typological objective of creating a nunnery was targeted, 
as such a settlement is missing in the mentioned part of the Republic of 
Moldova. The geographical location of the monastic complex is not an ally 
one, but in harmonious cohabitation with the nature, the zonal specificity, 
of the geographical framework and the sociodemographic processes. From 
geographic-economical perspective, Hagimus Monastery is located in the 
Southern Geographical Region, the smallest in the republic with an area of   
7,370 km2 or 22 percent of the total state area. The location of the monastery 
is directly related to the southwestern slope of the Eastern European 
Plain (Eastern European Platform), strongly influenced by the Dobrogea 
Massif in the south and the Eastern Carpathians, being a more gentle, low 
altitude. Located in the Prut-Dniester interfluve, the place is part of a large 
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relief structure, the Moldavian Plateau, a unit that stretches west from the 
Subcarpathians of Moldova and Obcinele Bucovinei, to the Dniester in the 
east. Near the monastic place is the Protected Area “Hârbovăţ Forest”, a 
valuable forest area, attributed to the category of landscape reservations. In 
the Republic of Moldova, only at Hagimus is found in natural habitat (oak-
pendulous forest with expensive) critically endangered species Leontica-de 
Odessa (Gymnospermium odessanum), occupying about 0.25 ha of surface. 
The flora in the vicinity of the monastery is beneficial for the cultivation and 
collection of medicinal and aromatic plants, an activity aimed at the nuns of 
the monastic complex.

CONSILIUL ARTISTIC AL ASOCIAȚIEI MOLDOVENEȘTI DE 
CONSUM ȘI PRODUCERE: COMPETENȚE ȘI PERSPECTIVE

 Liliana CONDRATICOVA, 
doctor habilitat în studiul artelor și culturologie, doctor habilitat în istorie

Academia de Științe a Moldovei, Republica Moldova

În RSS Moldovenească, atelierele de confecţionare a pieselor textile 
şi vestimentare erau subordonate Asociaţiei moldoveneşti de consum şi 
producere. În 1955, a fost format Consiliul artistic al asociaţiei, în componenţa 
căruia au fost incluşi directori, ingineri, tehnologi, reprezentanţi ai unităţilor 
de comerţ. Consiliul artistic avea drept scop examinarea problemelor cu 
referire la calitatea pieselor propuse spre realizare, păstrarea autenticităţii 
ornamentelor decorative, încadrarea în planul de activitate a fabricilor 
de confecţie, extinderea sortimentului pieselor produse etc. Şedinţele se 
desfăşurau de două ori pe semestru, fiind discutate şi aprobate schiţele 
propuse ale modelierilor (piese vestimentare), ale artiştilor plastici şi 
meşterilor populari (piese de tapiserie), fără aprobarea Consiliului nu se 
admitea producerea unor articole noi sau modificarea celor mai mici detalii. 

Pentru realizarea pieselor vestimentare în stil naţional, utilizate de 
colectivele de dansatori şi interpreţi la concerte sau festivaluri internaţionale 
(ex.: Festivalul internaţional al Tineretului de la Moscova, din 1957) procedura 
era şi mai complicată, fiind examinate minuţios fiecare schiţă şi corelate 
cu etnografii de la Muzeul Ținutului Natal (astăzi MNEIN), elementele 
decorative brodate pe ii, pictate pe suvenire, păpuşi. Aceeaşi modalitate 
se referea la realizarea articolelor de giuvaiergerie, schiţele propuse de 
pictorii Uzinei de Bijuterii din Chişinău fiind aprobate de Consiliul artistic, 
după care confirmate de Consiliul artistic al Asociaţiei unionale a industriei 
producătoare de bijuterii de la Moscova.
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Pe de o parte, în atribuţia consiliilor intra examinarea schiţelor 
artistice şi aprobarea pentru producere a lucrărilor calitative. Pe de altă parte 
însă aceste consilii au dezavantajat şi au restricţionat dezvoltarea gândirii 
creative a pictorilor, fiind produse în serie mii de articole fără a se lua în 
considerare cererea din partea diferitor categorii ale societăţii, promovată 
uniformitatea, lipsa gustului estetic şi a individualităţii, iar în cazul pieselor 
în stil naţional au fost substituite conştient valorile autentice prin elemente 
stilizate împrumutate din alte culturi.

Artistic council of Moldavian association of consumption 
and production: Competence and perspective

In Moldavian SSR, the centers for creating textile and clothing pieces 
were subordinated to the Moldavian Association of consumption and 
production. In 1995 was formed the Artistic council of the association, which 
was composed from directors, engineers, technologists, representatives of 
commercial units. The purpose of the council was to examine the problems 
regarding the quality of the products submitted for production, to maintain 
the authenticity of the decorative ornaments, to include the garment 
factories into the activity plan, to extend the variety of the produced pieces 
etc. The meetings were held two times per trimester, where were discussed 
the sketches submitted by the designers (clothing pieces), visual artists and 
craftsmen (pieces of tapestry); without the council approval wasn’t admitted 
the production of new items or the slightest modification of the old ones.

The process was even more complicated for the production of clothing 
pieces of traditional style, worn by dance groups and artists at the concerts 
and international festivals (International youth festival at Moscow from 
1957), every draft being examined painstakingly and talked over with the 
ethnographers from the Museum of Homeland (today MNEIN), the decorative 
elements embroidered on traditional shirts, drawn on souvenirs, dolls. The 
same method was used for the production of jewellery pieces, the sketches 
being submitted by the painters from the Jewellery Factory of Chisinau, being 
approved by the Artistic council and then confirmed by the Artistic council of 
the Unified association of the jewellery production industry of Moscow.

On the one hand, the duty of the councils was to examine the artistic 
sketches and to submit for production the high-quality items. On the other 
hand, these councils limited and restricted the creative thinking of the artists, 
being produced en masse thousands of items without considering the needs of 
the different social groups, being promoted the uniformity, lack of originality 
and taste; in the case of items of traditional style, the authentic values were 
deliberately substituted with elements borrowed from other cultures. 
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SECȚIUNEA 
DIASPORE ȘI COMUNITĂȚI

DIN CADRUL 

CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE 
„LATINITATE, ROMANITATE, ROMÂNITATE”

06 - 08 noiembrie 2020

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie
Chişinău, Republica Moldova

    
Coordonator secţiune: dr. Dorin LOZOVANU
Preşedinte Comitet de organizare a conferinţei: conf. dr. Liliana ROTARU 

Activităţile sunt realizate în sub-programul Reîntoarcerea profesională a diasporei parte 
din cadrul Programului Diaspora Engagement Hub, implementat de Cancelaria de Stat prin 
intermediul Biroului Relaţii cu Diaspora din proiectul „Consolidarea cadrului instituţional 
al Republicii Moldova în domeniul migraţiei şi dezvoltării”, faza a II-a, finanţat de Agenţia 
Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).”
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Secțiunea V 

DIASPORE ȘI COMUNITĂȚI*1

REZUMATE

LIMITE JURIDICE DE INTERACŢIUNE A 
STATELOR DE ORIGINE CU DIASPORELE LOR

Mihail CEBOTARI 
doctorand, Facultatea de Drept,

Universitatea de Stat din Moldova, 
 Republica Moldova

Interacţiunea statelor de origine cu diasporele lor este un aspect 
contencios în relaţia dintre state. Această particularitate a fost în mod special 
evidenţiată în cazul statelor post-sovietice, ce au multiple comunităţi etnice 
dispersate din motive istorice pe teritoriul statelor vecine. Stabilirea clară a 
regulilor de interacţiune cu diasporele atât istorice cât şi comunităţile emigrate, 
nu a fost în obiectivul organizaţiilor internaţionale şi corespunzător există 
puţine reglementări cu privire la acest aspect. Scopul prezentei cercetări este 
identificarea mecanismelor şi practicilor juridice ce reglementează interacţiunea 
statelor de origine cu diasporele lor. Identificarea unor standarde sau practici pe 
larg răspândite, permite statelor să stabilească politici eficiente de interacţiune 
şi protecţie a diasporelor cât însăşi membrilor şi organizaţiilor diasporei să 
stabilească priorităţi clare în interacţiunea lor cu statele de origine.

Legal limitations of interaction of states of origin with their diaspores

The interaction of states of origin with their diasporas is a contentious 
issue in the relationship between states. This peculiarity was especially 

* Activităţile sunt realizate în sub-programul Reîntoarcerea profesională a diasporei parte din 
cadrul Programului Diaspora Engagement Hub, implementat de Cancelaria de Stat prin inter-
mediul Biroului Relaţii cu Diaspora din proiectul „Consolidarea cadrului instituţional al Re-
publicii Moldova în domeniul migraţiei şi dezvoltării”, faza a II-a, finanţat de Agenţia Elveţiană 
pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).”
The activities are carried out in the sub-program Professional return of the diaspora, part of 
the Diaspora Engagement Hub Program, implemented by the State Chancellery through the 
Diaspora Relations Bureau, in the project “Strengthening the institutional framework of the 
Republic of Moldova in migration and development”, II phase, funded by the Swiss Agency for 
Development and Cooperation (SDC).”
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highlighted in the case of post-Soviet states, which have multiple ethnic 
communities dispersed for historical reasons on the territory of neighbouring 
states. The clear establishment of rules for interaction with both historical 
diasporas and emigrated communities has not been the goal of international 
organizations and there are few regulations on this issue. The purpose of 
this research is to identify the legal mechanisms and practices that regulate 
the interaction of countries of origin with their diasporas. Identifying 
widespread standards or practices allows both the states to establish effective 
diaspora interaction and protection policies and the diaspora members and 
organizations themselves, to set clear priorities in their interaction with their 
countries of origin.

PARTICULARITĂȚI CONFESIONALE ALE 
EMIGRAȚIEI MOLDOVENEȘTI DE LA VEST DE PRUT

Radu DIMITRIU, 
doctor, Universitatea „Al. I. Cuza”, 

Iași, România
Petru BUNDUC, 

doctor, Institutul de Ecologie și Geografie, 
Ministerul Educației, Culturii și  Cercetării al Republicii Moldova

Se cunoaşte faptul că migraţia internaţională a populaţiei este unul 
dintre cei mai definitoriu fenomen uman-geografi a lumii actuale. De la această 
realitate nu face excepţie nici populaţia României, care a înregistrat la acest 
capitol valori remarcabile, ulterior anului 1989. Însă, plecarea la muncă în 
străinate a afectat cu intensitate diferită provinciile româneşti, distingându-
se pe acest plan, cu precădere, Moldova de la vest de Prut. Plecând de la acastă 
realitate, studiul nostru îşi propune să descifreze particularităţile dinamice 
şi structurale migratorii diferite ale moldovenilor în funcţie de confesiune. 
Demersul s-a desfăşurat având la bază nu informaţii statistice oficiale, ci o 
anchetă socio-geografică de mari proporţii, ce a cuprins 25.868 persoane 
care după căderea comunismului au ales calea emigraţiei.

Confessional peculiarities of the Moldovan migration 
from the west of the Prut

It is known that the international migration of the population is one 
of the most defining human-geographical phenomena of today’s world. 
The Romanian population is no exception to this reality, which registered 
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remarkable values in this respect, after 1989. However, going abroad to work 
affected the Romanian provinces with different intensity, distinguishing 
on this level, especially Moldova from the west of the Prut. Starting from 
this reality, our study aims to decipher the different dynamic and structural 
migratory features of Moldovans depending on the denomination. The 
approach was based not on official statistical information, but on a large-
scale socio-geographical survey, which included 25,868 people who, after 
the fall of communism, chose the path of emigration.

IMMIGRANTION FROM ROMANIA AND FOLLOWING 
IDENTITY IN BRAZIL

Victor HUGO SILVA SOUZA 
researcher, Faculty of Technologies, 

Adamantina University FATEC, 
Adamantina-Sao Paulo, Brazil

At the beginning of the 20th century, especially after 1925, a large 
number of immigrants with Romanian passports entered Brazil. However, 
the ethnic origin of these immigrants was diverse, many were Germans, 
Bulgarians and Gagauzians, who spread across the Southeast and South 
of Brazil. These groups are strongly marked by double identity, because, 
although they were Slavic, Turkic and German speakers, the origin from 
the Romanian territory gave these peoples documents and links with the 
Romania and Romanian language. This research work aims to investigate 
the remains of the Romanian language in the documents and culture of the 
immigrants who left the kingdom of Romania in the last century, to discuss 
the relationship between the language of documents such as passports, 
baptismal certificates, family lists and the notion that the immigrants 
themselves had their ethnic identity, considering that the vast majority 
spoke Bulgarian, German, Russian and Gagauzian. The present work will use 
sources such as documents and family photographs, as well as dissertations, 
theses and books to list and interpret the identity relationship of bessarabian 
immigrants with the Romanian language. 

Identitatea emigranților români din Brazilia 

La începutul secolului XX, mai ales după 1925, un număr mare de 
imigranţi cu paşapoarte române au intrat în Brazilia. Cu toate acestea, 
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originea etnică a acestor imigranţi era diversă, mulţi erau germani, bulgari 
şi găgăuzi, care s-au răspândit în sud-estul şi sudul Braziliei. Aceste grupuri 
sunt puternic marcate de dublă identitate, deoarece, deşi vorbeau slavă, 
turcă şi germană, originea de pe teritoriul românesc a dat acestor popoare 
documente şi legături cu limba română şi România. Această cercetare îşi 
propune să investigheze urmele limbii române în documentele şi cultura 
imigranţilor care au părăsit Regatul României în secolul trecut, să pună în 
discuţie relaţia dintre limba documentelor: paşapoarte, certificate de botez, 
liste de familie şi aspectele ce ţin de identitatea lor etnică, având în vedere 
că marea majoritate vorbeau bulgară, germană, rusă şi găgăuză. Prezenta 
lucrare va utiliza surse precum documente şi fotografii de familie, precum şi 
disertaţii, teze şi cărţi pentru a enumera şi interpreta relaţia de identitate a 
imigranţilor basarabeni din Brazilia cu limba română.

DIASPORE ȘI COMUNITĂȚI ROMÂNOFONE 
LEGATE DE REPUBLICA MOLDOVA

Dorin LOZOVANU
doctor, Leibniz Institute of Regional Geography, 

EEGA, Leipzig, Germany

Diverse grupuri de populaţie românofonă îşi au originea sau identitatea 
legată de Moldova istorică şi în particular de Republica Moldova. Aici se 
includ comunităţile din teritoriile istorice moldoveneşti, aflate în prezent 
în regiunile Odesa şi Cernăuţi ale Ucrainei, precum şi comunităţi formate 
în urma migraţiilor în diverse perioade. Migraţiile din sec. 18-19 au dus la 
formarea unor comunităţi în alte regiuni ale Ucrainei, iar începând cu sec. 
19 şi în Federaţia Rusă, Kazahstan sau Kîrgîzstan. Pe parcursul secolului 20 
s-au adăugat şi comunităţi în alte state, cum ar fi diaspore în statele Europei 
sau chiar Brazilia. Diaspora actuală însă, este în proces continuu de formare 
şi s-a răspândit în ultimele trei decenii în foarte multe ţări, numărul fiind 
în creştere. A crescut numărul diasporei şi în Federaţia Rusă, dar un proces 
nou este răspândirea largă în statele Europei occidentale şi meridionale, 
cum ar fi în iniţial în Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Grecia, Irlanda, iar 
în prezent se observă preferinţele pentru Marea Britanie, Germania, statele 
scandinave. Comunităţi în general dispersate, dar uneori şi compacte s-au 
format şi în SUA, Canada, Turcia, EAU, Qatar, precum putem găsi un 
număr mai mic chiar şi în China, Japonia, Coreea de Sud, Australia şi alte 
state ale lumii. Majoritatea dintre aceste diaspore păstrează limba maternă 
şi afinităţile cultural-identitare, fiind din prima sau a doua generaţie de 
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migranţi. Comunităţile istorice, care formează sute de localităţi în Ucraina 
şi Federaţia Rusă, încă în cea mai mare parte cunosc limba sub diverse 
forme dialectale, sau cel puţin originea care îi leagă de Moldova. Procesele 
de asimilare, dezagregare etnică, dispersare geografică, duc în general la 
pierderea limbii şi identităţii în câteva generaţii. Importanţa cercetării şi 
susţinerii acestor comunităţi din diasporă, precum şi recomandările pentru 
o politică la nivel de stat a Republicii Moldova care să faciliteze păstrarea 
specificului etnolingvistic, sunt prezentate de asemenea în acest studiu.

Romanian-speaking diaspores and communities 
related to the Republic of Moldova

Various groups of Romanian-speaking population have their origin 
or are identity related to the historical Moldova and in particular to the 
Republic of Moldova. This includes communities in the historical territories 
of Moldova, currently in the Odessa and Chernivtsi regions of Ukraine, as 
well as communities formed as a result of migration during various periods. 
Migrations from the 18-19 centuries led to the formation of communities in 
other regions of Ukraine, and starting with the 19 century in the Russian 
Federation, Kazakhstan or Kyrgyzstan. During the 20th century, more 
communities apeared in other states, such as diasporas in the European 
countries or even as far as in Brazil. However, the current diaspora is in a 
continuous process of formation and has spread in the last three decades in 
many countries, the number being increasing. The number of diaspora has 
also increased in the Russian Federation, but a new process is widespread 
in Western and Southern European countries, initially in Italy, Spain, 
Portugal, France, Greece, Ireland, and currently preferences for settling in 
the United Kingdom, Germany or  Scandinavian countries are observed. 
Generally dispersed, but sometimes compact communities have also formed 
in the USA, Canada, Turkey, UAE, Qatar, but we can find a smaller number 
even in China, Japan, South Korea, Australia and other countries of the 
world. Most of these diasporas retain their mother tongue and cultural-
identity affinities, being from the first or second generation of migrants. The 
historical communities, which form hundreds of localities in Ukraine and 
the Russian Federation, still mostly know the language in various dialectal 
forms, or at least the origin that connects them to Moldova. The processes of 
assimilation, ethnic disaggregation, geographical dispersion, generally lead 
to the loss of language and identity in several generations. The importance of 
researching and supporting these communities in the diaspora, as well as the 
recommendations for a state policy of the Republic of Moldova that would 
facilitate the preservation of ethnolinguistic specificity, are also presented in 
this study.
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INFLUENȚA DIASPOREI ASUPRA EVOLUȚIEI NIVELULUI DE 
EDUCAȚIE FINANCIARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

Cristina CHIRVAS
doctorand,

Academia de Studii Economice a Moldovei, 
Republica Moldova 

Integrarea economică este un fenomen care a depăşit demult limitele 
comerţului internaţional sau a mişcării capitalului şi caracterizează din 
ce în ce mai mult libera circulaţie a persoanelor. Dacă iniţial Republica 
Moldova a abordat meritele diasporei prin prisma volumului de remitenţe 
pe care aceasta era capabilă să îl orienteze spre ţară, treptat acest potenţial 
generator de efect economic pozitiv s-a făcut resimţit şi prin meritele sale 
nefinanciare precum: răspândirea deprinderilor financiare şi a modului de 
trai specific societăţii gazdă prin interacţiunea cu cei rămaşi acasă, accesarea 
diverselor produse financiare în momentul revenirii dintr-o ţară cu un nivel 
mai înalt al incluziunii financiare, transpunerea necesităţii de siguranţă 
financiară a economiilor şi cheltuielilor lor prin utilizarea metodelor formale 
de economisire sau transfer şi chiar lansarea unor activităţi economice.

Articolul prezintă o abordare a interacţiunii dintre comportamentul 
financiar al cetăţenilor din diaspora şi evoluţia nivelului de educaţie financiară 
a populaţiei în Republica Moldova, precum şi oportunitatea valorificării 
acestui aspect într-o veritabilă componentă de dezvoltare economică.

The influence of diaspora on the evolution 
of financial education level in Republic of Moldova

The economic integration is a phenomenon that exceeded now long 
time ago the limits of international trade or the movement of capital and is 
increasingly characterizing the free movement of persons.

If initially the Republic of Moldova evaluated the diaspora’s merits 
through the volume of remittances that it was able to transfer to the country, 
gradually this potential generator of positive economic effect, was felt due 
to its non-financial merits such as: the spreading of financial skills and 
lifestyle specific to the host society by interacting with those who had rested 
home, accessing various financial products when returning from a country 
with a higher level of financial inclusion, transposing the need for financial 
security of their savings and expenses by using formal methods of saving up 
or transfer and even launching economic activities.
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The article presents an approach to the interaction between the 
financial behavior of diaspora and the evolution of the level of financial 
education of the population in Republic of Moldova, as well as the opportunity 
to transform this aspect in a real component of economic development.

NORTH-WESTERN BLACK SEA REGION ON ANCIENT MAPS: 
CARTOGRAPHIC METHODS FOR SOLVING HISTORIC-

GEOGRAPHICAL PROBLEMS

Andrey HERZEN
PhD, Institute of Geography, 

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Historic-geographical studies play big role in the development of 
the interdisciplinary approach by integration of the knowledge gained in 
various scientific fields, and providing the basis for further geographical, 
historical, ethnographic, cultural and other scientific and practical research. 
Cartographic methods serve as the cornerstone of the historic-geographical 
approach, the application of which within the framework of complex research 
allows us to solve important scientific problems and find reliable answers 
to numerous questions that arise when systematizing knowledge about the 
natural and cultural heritage. Systematization of cartographic sources and 
their comparative analysis is a challenging scientific task, accomplishment of 
which allows us to create a more objective picture of the past.

Ancient maps of the North-Western Black Sea Region are extremely poorly 
studied and even systematized. Some of them remain little known, and many of 
those that have been studied need to be adequately explained and rethought. 
The most noteworthy geographical features located within the borders of 
modern Moldavia and neighboring Romania and Ukraine are depicted on some 
of the oldest maps. In the 16th to 18th centuries, the foundation for detailed 
mapping of the territory and the creation of large-scale overview maps was laid, 
including the works of J. Castaldo, M. Bronovii, G.L. Beauplan, N. Sanson, F. de 
Wit, G. Cantelli, V.M. Coronelli, P. Schenk, M. Seutter, D.K. Kantemir, G.A.B. 
Rizzi Zannoni, F.V. Bawr, J.F. Schmidt and other outstanding cartographers 
of the Renaissance and Enlightenment. A comprehensive topographic study of 
the North-Western Black Sea Region began only at the turn of the 18th–19th 
centuries, when the first survey and topographic maps began to be compiled, 
which allowed users to not only get a general idea of the geography of the region, 
but also navigate the area quite confidently.
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Regiunea de nord-vest a Mării Negre pe harțile antice: metode 
cartografice pentru rezolvarea problemelor istorico-geografice

Studiile istorico-geografice joacă un rol important în dezvoltarea 
abordării interdisciplinare prin integrarea cunoştinţelor dobândite în 
diverse domenii ştiinţifice şi oferind baza pentru alte cercetări, cum ar fi 
cele geografice, istorice, etnografice, culturale şi alte cercetări ştiinţifice şi 
practice. Metodele cartografice servesc drept piatra de temelie a abordării 
istorico-geografice, a cărei aplicare în cadrul cercetărilor complexe ne permite 
să rezolvăm probleme ştiinţifice importante şi să găsim răspunsuri fiabile 
la numeroase întrebări care apar atunci când se sistematizează cunoştinţele 
despre patrimoniul natural şi cultural. Sistematizarea surselor cartografice şi 
analiza comparativă a acestora reprezintă o sarcină ştiinţifică provocatoare, 
realizarea căreia ne permite să creăm o imagine mai obiectivă a trecutului.

Hărţile antice din regiunea nord-vestică a Mării Negre sunt extrem 
de slab studiate şi sistematizate. Unele dintre ele rămân puţin cunoscute, 
iar multe dintre cele care au fost studiate trebuie să fie explicate şi regândite 
în mod adecvat. Cele mai remarcabile caracteristici geografice situate în 
interiorul graniţelor Moldovei moderne şi a vecinilor României şi Ucrainei 
sunt descrise pe unele dintre cele mai vechi hărţi. În secolele 16-18, s-au 
pus bazele pentru cartarea detaliată a teritoriului şi crearea hărţilor de 
ansamblu la scară largă, inclusiv lucrările lui J. Castaldo, M. Bronovii, G.L. 
Beauplan, N. Sanson, F. de Wit , G. Cantelli, VM Coronelli, P. Schenk, M. 
Seutter, D.K. Kantemir, G.A.B. Rizzi Zannoni, F.V. Bawr, J.F. Schmidt şi alţi 
cartografi remarcabili ai Renaşterii şi Iluminismului. Un studiu topografic 
cuprinzător al regiunii de nord-vest a Mării Negre a început abia la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, când au început să fie compilate primele ridicări şi 
hărţi topografice, care le-au permis utilizatorilor să obţină nu numai o idee 
generală a geografiei regiunii, dar şi pentru navigarea sigură în acest spaţiu.

MOMENTE ISTORICE ALE MELEAGURILOR DIN 
INTERFLUVIUL DUNĂRE, PRUT ȘI NISTRU

Raisa MALIEROVA
bibliotecar,

 Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Ucraina
 
Locaţia geografică favorabilă a interfluviului Dunăre-Prut-Nistru l-a 

făcut atractiv pentru multe popoare. Perioada istorică îndelungată a regiunii 
basarabene a cuprins multe evenimente şi fenomene importante care au lăsat 
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urme adânci în soarta regiunii. Situaţia dificilă de la Dunărea inferioară, în 
special imixtiunea marilor puteri, nu a ajutat la întărirea poziţiei principatelor 
Dunăriene. Perioada istorică strălucitoare de formare a Moldovei şi a Valahiei 
va fi influenţată de imperiile care căutau să domine la nordul Marii Negre. 
Posibilitatea dialogului cu mai multe civilizaţii a creat simultan un fenomen 
unic de dezvoltare culturală accelerată în Moldova.

Historical moments of the region 
between the Danube, Prut and Dniester

The advantageous geographical location of the rivers Prut, Dniester 
and the Danube led to its attractiveness for many nations. A huge time 
range of the historical development of the Bessarabia region contains many 
important events and phenomena that have left deep traces in the region’s 
fate. The complexity of ethno-cultural processes in the lower reaches of the 
Danube, especially the intervention of the great powers, did not contribute 
to strengthening the position of the Danube principalities. The brilliant 
historical period of the formation of Moldova and Wallachia will take place 
under the influence of empires that sought to dominate the Northern Black 
Sea region. The possibility of dialogue with several civilizations at the same 
time has created in Moldova a unique phenomenon of accelerated cultural 
development.

EUROREGIONS AND CROSS-BORDER CONNECTIONS IN THE 
ROMANIAN SECTOR OF DANUBE VALLEY

Radu SĂGEATĂ, 
doctor, Institutul de Geografie, Academia Română, 

București, România

Since a number of transversal issues have been cropping up, the need 
was felt for the existence of a unitary sistem to tackle them. So, the building 
of some cross-border co-operation structures both at local level (cross-
border zones) and at regional level (cross-border euroregions) appeared 
as highly necessary and desirable. Their typology depends of the intensity 
and character of cross-border fluxes, the existence of local convergence 
cores, and of depends of complementariness and homogeneity between the 
frontier spaces. The Danubian lined Romanian frontier represents an axis of 
discontinuity between natural regions, each with its own distinct traits. As 
a result, the limitrophe border zone shown particular social and economic 
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characteristics. Although, the Danube River has favored the emergence of an 
urban area, yet the respective towns do not form a coherent system, the zone 
itself being extremely rural as a whole. 

The Romanian cross-border zone in a Danube sector features by a 
sudden variation in transversal fluxes, concentrating on certain directions 
imposed by the pattern of communication routes and the layout of doublet 
settlements.  

Euroregiuni și conexiuni transfrontaliere 
în sectorul românesc al văii Dunării

Construirea unor structuri de cooperare transfrontalieră atât la 
nivel local (zone transfrontaliere), cât şi la nivel regional (euroregiuni 
transfrontaliere) este extrem de necesară. Tipologia lor depinde de intensitatea 
şi caracterul fluxurilor transfrontaliere, de existenţa nucleelor de convergenţă 
locale şi de dependenţa de complementaritate şi omogenitate între spaţiile de 
frontieră. Frontiera românească de-a lungul sectorului dunărean reprezintă 
o axă de discontinuitate între regiunile naturale, fiecare cu trăsăturile sale 
distincte. Ca urmare, zona de frontieră limitrofă a arătat caracteristici sociale 
şi economice deosebite. Deşi, fluviul Dunărea a favorizat apariţia unor reţele 
urbane, totuşi oraşele respective nu formează un sistem coerent, zona în sine 
fiind extrem de rurală în ansamblu. Zona transfrontalieră românească într-
un sector dunărean se caracterizează printr-o variaţie bruscă a fluxurilor 
transversale, concentrându-se pe anumite direcţii impuse de tiparul căilor 
de comunicaţie şi de dispunerea aşezărilor de dublet.

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ АЛБАНСКОГО ЭТНОСА

А. М. ШЕВЧЕНКО
доктор философии, доцент

Измаильский институт водного транспорта, 
Измаил, Украина

А. К. ДЕРМЕНТЛИ 
аспирант, Измаильский государственный

 гуманитарный  университет, Украина

В статье рассмотрены и проанализированы основные концепции 
происхождения албанского этноса. Авторы объективно обобщили и 
систематизировали доказательную базу теорий, выявили позитивные 
и негативные стороны концепций. Большое внимание было уделено 
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лингвистической и топонимической составляющей каждой из этих 
теорий. Особое внимание было уделено карпатской версии, как 
обобщающей и достаточной новой и современной науке. 

To the question of the origin of the Albanian ethnos

The article examines and analyzes the main concepts of the origin of 
the Albanian ethnos. The authors objectively generalized and systematized 
the evidence base of theories, identified the positive and negative aspects 
of the concepts. Much attention was paid to the linguistic and toponymic 
components of each of these theories. Special attention was paid to the 
Carpathian version as a generalizing and sufficient new and modern 
science. 

ROMÂNII DIN NORDUL BULGARIEI. SITUAȚIA ACTUALĂ

Emil ȚÎRCOMNICU
doctor, cercetător științific gradul I, 

Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 
București, România

Din punct de vedere etnografic, există unele diferenţe majore între 
grupele de populaţie de origine română din nordul Bulgariei. Românii 
timoceni, localizaţi compact în 30 de localităţi din regiunea Vidin, sunt o 
prelungire a grupului etnografic românesc din Oltenia, Banat şi Timocul 
sârbesc. În rândul lor se disting, prin mici deosebiri la nivel etno-lingvistic, 
trei mici subgrupuri etnografice: pădureni, câmpeni şi văleni. Aceste categorii 
sunt prezente în conştiinţa populaţiei respective şi se explică prin faptul că, 
în cadrul populaţiei băştinaşe din spaţiul timocean, fostul ţarat de Vidin, 
au fost primiţi de-a lungul timpului, români din spaţiul Olteniei, dar şi din 
stânga Timocului, imigraţi din diverse cauze: pentru a scăpa de urmărirea 
autorităţilor, ţărani fugiţi datorită regimului de exploatare al boierilor, 
căsătorii ş.a. Există documente care atestă o refugiere în grupuri mai mici 
sau mai mari de locuitori din stânga în dreapta Dunării. De asemenea, după 
trasarea graniţelor între Serbia şi Bulgaria, au existat deplasări de populaţie 
între stânga şi dreapta Timocului, şi chiar cedarea, în anul 1919, a nouă sate 
timocene din Bulgaria către Yugoslavia, sate aflate în dreapta Timocului. 

Referitor la satele cu populaţie românească dintre Lom şi Sviştov, 
acestea au primit un aflux de populaţie (numiţii ţăreni) din satele limitrofe 
din stânga Dunării, din judeţele olteneşti şi munteneşti. Un aflux important 
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s-a ivit datorită aplicării Regulamentului Organic în Ţara Românească 
după 1830. Dese înrudiri între românii din satele situate de o parte şi de 
alta a Dunării s-au realizat în ultimele secolele. Astfel, considerăm că zonele 
etnofolclorice româneşti se prelungesc peste Dunăre, românii locuind în 
spaţiul bulgăresc mai ales acolo unde există vaduri: Vidin - Calafat, Oriahovo 
- Bechet, Nicopol - Turnu Măgurele, Sviştov - Zimnicea, Ruse - Giurgiu. În 
secolele trecute exista o populaţie românească mai numeroasă în nordul 
Bulgariei, aşa cum atestă oamenii de ştiinţă străini, ea fiind asimilată în 
localităţile în care au fost minoritari între bulgari.

Romanians in northern Bulgaria. The current situation

From an ethnographic point of view, there are some major differences 
between the groups of Romanian population in northern Bulgaria. Timoceni 
Romanians, completely located in 30 villages from Vidin, are an extension 
of the Romanian ethnographic group in Oltenia, Banat and Serbian Timoc. 
Among them we can distinguish, with a few ethno-linguistic differences, 
three small ethnographic subgroups: woodsmen, plainsmen and valleymen. 
These categories are present in the consciousness of that population, and 
they are explained by the fact that, within the native population in the Timoc 
space, the ex-Vidin tzardom, along the way, some Romanians from Oltenia, 
and the left of the Timoc were received as immigrants with various reasons: 
to escape from the tracking of the authorities, peasants that ran away during 
the boyars exploitation regime, marriages, etc. There are documents to attest 
a harbor in smaller or bigger groups of inhabitants from the left to the right 
of the Danube. After the establishment of the borders between Serbia and 
Bulgaria, there were some movements of the population in the left and the 
right side of the Timoc, and in 1919, the concession of 9 villages belonging to 
the right side of the Timoc from Bulgaria to Yugoslavia. 

Concerning the villages with Romanian population between Lom and 
Sviştov, they showed a growth of the population (called countrymen) coming 
from the limitary villages in the left of the Danube, from the Oltenian and 
Walachian counties. An important growth was due to the Organic Regulation 
deployment in the Romanian Country after 1830. Frequent affinities between 
the Romanians in the villages located on both sides of the Danube were made 
in the last centuries. In this way, we consider that the Romanian ethno-
folkloric areas are extended across the Danube, the Romanians living in the 
Bulgarian space, especially where there are fords: Vidin - Calafat, Oriahovo 
- Bechet, Nicopol - Turnu Măgurele, Sviştov - Zimnicea, Ruse - Giurgiu. In 
the last centuries, there were many Romanians in northern Bulgaria, as the 
foreign scientists confirm, the population being assimilated in the villages in 
which they were a minority amongst the Bulgarians.
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