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La cea de a X-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale: Patrimoniul cultural: 
cercetare, valorificare, promovare participă cca 200 de cercetători de pe continentul 
european și cel asiatic. Comunicările propuse abordează probleme legate de 
salvgardarea patrimoniului cultural (arheologic, etnologic și artistic), metodele 
noi de cercetare, valorificare și promovare a acestuia. 
Participanții atrag atenția societății în ansamblu, comunității științifice și 
autorităților publice asupra necesității cercetării, salvgardării și promovării 
patrimoniului cultural, oferă soluții și recomandări practice privind salvgardarea 
patrimoniului cultural și valorificarea acestuia pentru dezvoltare. 
Secțiunile organizate pe domenii și tematici înguste încurajează dialogul științific 
dintre cercetători, deschid perspective de colaborare și elaborare a proiectelor 
comune de cercetare, conservare și valorizare a patrimoniului cultural. 

The 10th edition of the International Scientific Conference: Cultural Heritage: 
Research, Valorisation, Promotion is attended by about 200 researchers from the 
European and Asian continents. The proposed communications deal with issues 
related to the safeguarding of the cultural (archaeological, ethnographic and 
artistic) heritage, to new research methods, and its valorisation and promotion. 
The participants draw the attention of society as a whole, of the scientific 
community and of public authorities to the need to research, safeguard and 
promote the cultural heritage, to provide practical solutions and recommendations 
for safeguarding the cultural heritage and its valorification for development.
The sections organized on narrow areas and themes encourage the scientific 
dialogue between researchers, open up perspectives for collaboration and 
elaboration of joint research projects, conservation and valorisation of the 
cultural heritage.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții
«Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare», conferinţă ştiinţifică 
internaţională (10 ; 2018 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională «Patrimoniul 
cultural: cercetare, valorificare, promovare» = «Cultural heritage: research, 
valorization, promotion», Ed. a 10-a : Prin ştiinţă spre cunoaşterea patrimoniului 
naţional : Programul şi rezumatele comunicărilor, Chişinău, 30-31 mai 2018 / com. 
org. și şt.: Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Institutul Patrimoniului 
Cultural, 2018 (Tipogr. «Notograf Prim»). – 216 p.
Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., 
engl., rusă. 
ISBN 978-9975-84-063-7 (Notograf Prim).
082=135.1=111=161.1     
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Parteneri: Partners:

Academia de Științe a Moldovei The Academy of Sciences 
of Moldova

Institutul Național al 
Patrimoniului, România

National Institute for Heritage, 
Romania

Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan”, București, România 

”Vasile Pârvan” Institute 
of Archaeology, Bucharest, Romania

Complexul Muzeal Național 
„Moldova”, Iași, România

”Moldova” National Museum 
Complex, Iasi

Academia de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice

Academy of Music, Theatre And 
Plastic Arts

Центр Болгаристики та 
Балканських Досліджень имені 

М. Дринова, Харків, Україна

”M. Drynov” Center for Bulgarian 
and Balkan Studies, Harkiv, 

Ukraine
Agenția Națională pentru 

Cercetare și Dezvoltare
The National Agency for Research 

And Development
Universitatea de Stat din Moldova Moldova State University
Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din Chișinău
”Ion Creangă” State Pedagogical 

University of Chisinau

Comitetul organizatoric / Organizing Board
Victor Ghilaş – preşedinte, Adrian Dolghi – vicepreşedinte, Iurie Cojucari, 
Liliana Condraticova, Carolina Cotoman, Natalia Grădinaru, Vladimir 
Kravcenco, Oleg Leviţki, Ana Marian, Ecaterina Oprea, Svetlana Procop, 
Livia Sîrbu, Tudor Stavilă, Nicolae Telnov, Victor Ţvircun, Tatiana 
Zaicovschi

Comitetul științific / Scientific Board
Dr. hab. Victor Ghilaş – preşedinte, dr. Adrian Dolghi – vicepreşedinte, 
Larisa Ciobanu, dr. Liliana Condraticova, dr. Seghei Covalenco, dr. Ion 
Duminica, dr. Natalia Grădinaru, dr. hab. Oleg Leviţki, dr. Svetlana 
Procop, Livia Sîrbu, dr. Constantin Spînu, dr. hab. Tudor Stavilă, m. cor., 
dr. hab. Mariana Şlapac, dr. Nicolae Telnov, dr. Violeta Tipa, dr. hab. Victor 
Ţvircun, dr. Tatiana Zaicovschi
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Obiectivele conferinței:
• Stabilirea dialogului științific dintre cercetători din spațiul Uniunii Eu-

ropene, din alte regiuni și cei din Republica Moldova pe subiecte și pro-
bleme de interes comun, ce pot servi drept platformă pentru inițierea 
unor noi proiecte de cercetare, inclusiv în programul ORIZONT 2020; 

• identificarea soluțiilor de aplicare practică a rezultatelor cercetării în 
dezvoltarea societății;

• schimbul de experiență în domeniul valorificării științifice a patrimo-
niului cultural național și universal în complexitatea procesului evolutiv 
istoric; 

• sensibilizarea opiniei publice și a autorităților din Republica Moldova 
asupra necesității cercetării, salvgardării și promovării patrimoniului 
cultural al țării; 

• impulsionarea cercetărilor în domeniul valorificării patrimoniului cul-
tural.

Objectives of the conference:
• Establish scientific dialogue between researchers from the European 

Union, other regions and the Republic of Moldova on topics and issues 
of common interest that can serve as a platform for initiating new re-
search projects, including in the ORIZONT 2020 program;

• Identify solutions for practical application of research results in the de-
velopment of society;

• Exchange of experience in the field of scientific valorisation of the nati-
onal and world cultural heritage within the complexity of the historical 
evolutionary process;

• Raise awareness of public opinion and of the authorities in the Republic 
of Moldova on the need to research, safeguard and promote the cultural 
heritage of the country;

• Stimulate research in the field of valorisation of cultural heritage.



PROGRAMUL CONFERINȚEI / 
CONFERENCE PROGRAM
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Miercuri, 30 mai 2018 / Wednesday, May 30, 2018

8.30 - 9.30 
Înregistrarea participanților / Registration of participants

Sala / Room: Holul AȘM / The ASM Hall

9.30 - 12.00
ȘEDINŢA PLENARĂ / PLENARY SESSION

Moderator / Moderator: dr. hab. Victor GHILAȘ
Sala / Room: Sala Azurie / The Azure Hall

Cuvânt de deschidere / Opening speech
dr. hab. Victor GHILAȘ, Președintele comitetului organizatoric, 
directorul Institutului Patrimoniului Cultural

Mesaje de salut / Greetings messages

Monica BABUC, ministrul Educației, Culturii și Cercetării 
                               al Republicii Moldova

Acad. Ion GUCEAC, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei

ZComunicări / Communications:
Experienţe şi perspective în cartografierea patrimoniului cultural 
din Republica Moldova
Dr. Adrian DOLGHI, Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău, 
Republica Moldova
Stema atribuită Țării de Jos a Moldovei, în lumina unei descoperiri de 
la Lărguța, raionul Cantemir, Republica Moldova
Dr. Eugen NICOLAE, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, 
România
Patrimoniul vlahilor din Balcanii de Vest
Dr. Octavian CIOBANU, Universitatea „Grigore T. Popa”, Iasi, România
Interacţiunea ciclurilor iconografice în pictura naosurilor bisericilor 
din Moldova în epoca lui Ștefan cel Mare
Dr. Emil DRAGNEV, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 
Republica Moldova
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Investigarea infracţiunilor privind artefactele arheologice, 
responsabilitate internaţională
Dr. hab. Nicoleta VORNICU, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, 
Iași, România

Discuții / Discussions

12.00 - 13.00 - Pauză de cafea / Coffee break
Sala / Room: Sala Aurie / The Golden Hall

13.00 - 17.00 
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni / 

Scientific proceedings in sections

Joi, 30 mai 2018 / Thursday, May 30, 2018

9.00 - 12.30 
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni / 

Scientific proceedings in sections

12.30 - 13.30 - Pauză de cafea / Coffee break
Sala / Room: Sala Aurie / The Golden Hall

13.30 - 17.00 
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni / 

Scientific proceedings in sections
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ARHEOLOGIE ȘI CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE / 
ARCHAEOLOGY AND INTERDISCIPLINARY RESEARCH

SECŢIUNEA I / SECTION I:
ARHEOLOGIE PREISTORICĂ ȘI TRACOLOGIE (1) /

PREHISTORICAL ARCHEOLOGY AND TRACOLOGY (1)
Miercuri, 30 mai 2018, 13.00 –17.00 / 

Wednesday, May 30, 2018, 13.00 –17.00
Moderatori /
Moderators:

Dr. Sergiu-Constantin ENEA 
Dr. Roman CROITOR

Sala / Room: Sala Mică / Small Hall
Utilizarea ocrului în stațiunile paleoliticului din zona Nistrului
Dr. Serghei COVALENCO, Natalia PAȘENCIUC, Institutul Patrimoniului 
Cultural 
Mărgele din os descoperite în stațiunea Climăuți II
Natalia PAȘENCIUC, Institutul Patrimoniului Cultural 
On Guettard’s reindeer remains from Etampes (France)
Dr. Roman CROITOR, Aix Marseille Université, Aix-en-Provence, France / 
Institute of Zoology, Chisinau, Republic of Moldova 
Случайные археологические находки Юго-Западной Грузии
Гурам Чхатарашвили, Батумский археологический музей, Батуми, Грузия 
Biografii ale vaselor neolitice de la Vădastra (sudul României)
Dr. Radu-Alexandru DRAGOMAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, 
București, România 
Континуитет и дискретность сакрального пространства в эпоху 
палеометалла
Др. Светлана ИВАНОВА, Институт археологии НАН Украины, Одесса, 
Украина 
Features with human bones from Șoimuș-La Avicola (Ferma 2), Hunedoara 
County 
Cristian Eduard ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, 
România 
Cercetări arheologice pluridisciplinare neinvazive efectuate asupra 
siturilor Precucuteni-Cucuteni de la Traian (judeţul Neamţ)
Dr. Carsten MISCHKA, Universitatea „Friedrich-Alexander” Erlangen-
Nürnberg, Germania; Dr. Constantin PREOTEASA, Complexul Muzeal 
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Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ, România; dr. Doris MISCHKA, Universitatea 
„Friedrich-Alexander”, Erlangen-Nürnberg, Germania 
Discuții despre un complex cucutenian. Studiu de caz: Groapa 5/2015 din 
situl de la Costești-Cier
Dr. Sergiu-Constantin ENEA, Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos; 
Dr. hab. Dumitru BOGHIAN, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava; 
Constantin APARASCHIVEI, Muzeul Bucovinei, Suceava; Dr. Sorin 
IGNĂTESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România 
Date sintetice referitoare la situl Cucuteni B de la Buznea-Siliște/După 
Grădini (com. Ion Neculce, jud. Iași, România)
Dr. hab. Dumitru BOGHIAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava; Dr. 
Sergiu-Constantin ENEA, Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos, 
România 
Rezultatele cercetărilor non-invazive efectuate la Mitoc-Valea lui Stan şi 
Pârâul lui Istrate, jud. Botoşani
Dr. Carsten MISCHKA, Benedikt PRASCHL, Franziska WANKA, Fabian 
GAPP, Magdalena SCHAFFER, Universitatea „Friedrich-Alexander”, 
Erlangen-Nürnberg, Germania; Dr. Adela KOVACS, Muzeul Judeţean 
Botoşani, România 
Particularităţile construcţiilor de habitat tripoliene din etapa BI
Dmitrii CHERNOVOL, Institutul de Arheologie, Academia Naţională de 
Ştiinţe a Ucrainei, Kiev, Ucraina 

SECŢIUNEA II / SECTION II:
ARHEOLOGIE PREISTORICĂ ȘI TRACOLOGIE (2) /

PREHISTORICAL ARCHEOLOGY AND TRACOLOGY (2)
Joi, 31 mai 2018, 9.00 –12.30 / 

Thursday, May 31, 2018, 9.00 –12.30 
Moderatori /
Moderators:

К. н. Майя КАШУБА 
Dr. Aurel ZANOCI

Sala / Room: Sala Mică / Small Hall
Rețele locale de schimburi și interacțiuni - înmormântări tumulare de 
la sfârșitul mileniului IV î.Hr. și începutul mileniului III î.Hr. în nordul 
Munteniei 
Dr. Bianca PREDA, dr. Alin FRÎNCULEASA, Muzeul Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova, Ploiești, România 
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Siturile fazei Tripolie CI din bazinul superior al Răutului (Consideraţii 
preliminare)
Sergiu BODEAN, Sergiu HEGHEA, Institutul Patrimoniului Cultural 
Frit, faience and glass-like objects in the 4th mil. BC
Regina Anna UHL, Eurasien-Abteilung, DAI, Berlin, Germany 
Despre mormintele colective ale culturii Iamnaia din spațiul carpato-
nistrean 
Victoria SURDU, Institutul Patrimoniului Cultural 
Pătrunderi sudice ale culturii Komarov. Câteva observații privitoare la 
descoperiri arheologice vechi și noi din arealul subcarpatic 
Dr. Vasile DIACONU, Complexul Muzeal Județean Neamț, România 
Transformări socio-economice la mijlocul mileniului II î.Hr. în spațiul 
carpatic 
Dr. Mihai WITTENBERGER, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, 
Cluj, România 
Vârful de lance: armă și element al statutului social
Dr. Ciprian-Cătălin LAZANU, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, 
România 
Date preliminare despre descoperirile de bronzuri de la Miroslava, com. 
Miroslava, jud. Iaşi 
Dr. Bogdan Petru NICULICĂ, Muzeul Bucovinei, Suceava; Dr. Senica 
ŢURCANU, Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi; Dr. Viorica 
VASILACHE, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi; Dr. Vasile DIACONU, 
Complexul Muzeal Județean Neamț, România 
Planimetria şi amplasarea necropolelor culturii Belozerka la Dunărea de Jos 
Serghei AGULNICOV, Institutul Patrimoniului Cultural  
Investigaţiile arheologice din anul 2000 în aşezarea cu mai multe niveluri 
de locuire Trinca „Izvorul lui Luca”
Dr. hab. Oleg LEVIŢKI, Livia SÎRBU, Institutul Patrimoniului Cultural
Porţile şi căile de acces în fortificaţiile traco-getice din spaţiul est-carpatic
Dr. Aurel ZANOCI, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica 
Moldova 
Керамика поселений Сахарна Маре, Хлижень и Шолдэнештъ и 
источники глин для ее изготовления
Мария ВЕТРОВА, Санкт-Петербургский государственный университет; 
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К. н. Майя КАШУБА, Институт истории материальной культуры РАН; К. 
н. Марианна КУЛЬКОВА, Государственный педагогический университет 
им. А. Герцена, Санкт-Петербург, Россия; Сергей АГУЛЬНИКОВ, 
Институт культурного наследия; К. н. Аурел ЗАНОЧ, Молдавский 
Государственный университет, Кишинэу, Республика Молдова; Др. Игорь 
БРУЯКО, Одесский археологический музей НАНУ, Одесса, Украина 

SECŢIUNEA III / SECTION III:
ARHEOLOGIE PREISTORICĂ ȘI TRACOLOGIE (3) /

PREHISTORICAL ARCHEOLOGY AND TRACOLOGY (3)
Joi, 31 mai 2018, 13.00 –17.00 / 

Thursday, May 31, 2018, 13.00 –17.00
Moderatori /
Moderators:

Dr. Rodica URSU NANIU 
Vasile HAHEU

Sala / Room: Sala Mică / Small Hall
Сравнение керамики из погребений и поселений раннего железного 
века в Северном Причерноморье по технологии изготовления 
К. н., доцент Марианна КУЛЬКОВА, Государственный педагогический 
университет им. А. Герцена, Санкт-Петербург; Александр КУЛЬКОВ, 
Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург; Мария 
ВЕТРОВА, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург; К. н. Майя КАШУБА, Институт истории материальной 
культуры РАН, Санкт-Петербург, Россия; Др. Надежда ГАВРИЛЮК, 
Институт археологии НАНУ, Киев, Украина; Проф., Др. Эльке КАЙЗЕР, 
Институт преисторической археологии Свободного университета 
Берлина, Берлин, Германия 
Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Enisala-Palanca 
(comuna Sarichioi, județul Tulcea, România): Date arheozoologice 
Dr. Simina Margareta RAFAILĂ-STANC, Universitatea „Al. I. Cuza”, 
Iași; Dr. Sorin-Cristian AILINCĂI, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 
„Gavrilă Simion”, Tulcea; Daniel MALAXA, Alexandra CABAT, dr. Luminița 
BEJENARU, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, România 
Structurile de habitat în abordările cultural-cronologice de la sfârşitul 
primei epoci a fierului în spaţiul carpato-nistrean 
Vasile HAHEU, Institutul Patrimoniului Cultural 
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Circumstanțele delimitării unui număr redus de monumente hallstattiene 
târzii din a doua jum. a sec. VII – sf. de sec. VI î.Hr.
Andrian FORMANCIUC, Instituţia Publică Centrul Raional de Cultură, 
„Conacul Manuc Bey”, Hînceşti, Republica Moldova 
Particularităţile de răspândire a vestigiilor getice în silvostepa de la vest 
de Prut 
Dr. Alexandru LEVINSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural 
Sculptura monumentală funerară între ideologie şi „realitate”: câteva 
consideraţii despre „stelele cimeriene”
Dorin SÂRBU, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, 
România 
Sacral symbol of metal cauldron in the Scythian burials according to 
archaeological data and ethoanalogies 
Olha BIELOPOLSKA, National university Kyiv Mohyla Academy, Kyiv, 
Ukraine 
Manifestări ale sifilisului veneric în comunitățile culturii scitice. Necropola 
tumulară de la Crihana Veche (studiu de caz) 
Dr. Angela SIMALCSIK, Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, 
Academia Română – Filiala Iași, România 
Парадные мечи скифского времени в кладах Евразии 
Денис ТОПАЛ, Университет Высшая антропологическая школа 
Tumulul scitic 116 de lângă s. Hlinaia din prima jumătate a sec. III î.Hr.
Dr. Nicolae TELNOV, Institutul Patrimoniului Cultural 
Румяна или яды? Анализ минералов из могильника Золотая Балка 
К. н. Елена ДЗНЕЛАДЗЕ, Институт археологии НАН Украины, г. Киев, 
Украина 
Valențele educaționale ale patrimoniului arheologic. Studiu de caz: Școala 
de arheologie de la Stolniceni (raionul Hîncești)
Dr. Rodica URSU NANIU, dr. Andrei COROBCEAN, Universitatea de Stat 
din Moldova, Chişinău, Republica Moldova 
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SECŢIUNEA IV / SECTION IV:
ARHEOLOGIE ANTICĂ ȘI MEDIEVALĂ (1) /

ANCIENT AND MEDIEVAL ARCHEOLOGY (1)
Miercuri, 30 mai 2018, 13.00 –17.00 / 

Wednesday, May 30, 2018, 13.00 –17.00
Moderatori /
Moderators:

Dr. Vasile IARMULSCHI 
Олег САВЕЛЬЕВ

Sala / Room: Sala Azurie / Blue Hall
Vechi fortificaţii din Bucovina 
Dr. Mugur ANDRONIC, dr. Bogdan Petru NICULICĂ, Muzeul Bucovinei 
Suceava, România 
Алабастры первого этапа развития средиземноморской школы 
стеклоделия 
Анжелика КОЛЕСНИЧЕНКО, Институт археологии НАНУ, Одесса, 
Украина 
Un nou lot de amfore grecești descoperite la Callatis, în chora callatiană și 
în zona portului antic 
Dr. Natalia MATEEVICI, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău, 
Republica Moldova
Dr. Mihai IONESCU, Muzeul de Arheologie Mangalia, România 
Местное керамическое производство Ольвии в эллинистическое 
время (основные направления)
Ольга БУРАВЧУК, НХМУ, Киев, Украина 
Юлия ИЛЬИНА, Государственый Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия
Gropi cu depunere de vase descoperite în fortificaţia getică Butuceni-Vest 
Dr., conf. univ. Octavian MUNTEANU, Nicolae BATOG, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova 
О производстве терракот в Тире 
Екатерина САВЕЛЬЕВА, Институт археологии НАНУ, Одесса, 
Украина 
Последний этап великой эллинской колонизации и закономерности 
развития городов в Северном Причерноморье 
К. н., доцент Надежда ПОЛЬЩИКОВА, др. н., проф. Александр 
ВАСИЛЕНКО, Одесская государственная академия строительства и 
архитектуры, Одесса, Украина 
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O fibulă „langobardă” descoperită în necropola de tip Poienești-Lukaševka 
de la Dolineni (reg. Cernăuţi, Ucraina): exemplu al unor legături între 
Europa Central-Nordică și spațiul carpato-nistrean în epoca preromană 
recentă a fierului
Dr. Vasile IARMULSCHI, Freie Universität Berlin, Germania 
Торговые связи Книда и Тиры в первых веках н.э. (по данным 
керамических изделий)
Олег САВЕЛЬЕВ, Институт археологии НАНУ, Одесса, Украина 
Descoperirea fortificației antice Carsidava la marginea orașului Soroca 
Vitalie IAȚIUC, CUB SRL, Chișinău, Republica Moldova 
Сарматские могильники с ритуально-поминальными 
конструкциями. Время функционирования 
Сергей КУРЧАТОВ, Институт культурного наследия, Кишинэу, 
Республика Молдова 

SECŢIUNEA V / SECTION V:
ARHEOLOGIE ANTICĂ ȘI MEDIEVALĂ (2) /

ANCIENT AND MEDIEVAL ARCHEOLOGY (2)
Joi, 31 mai 2018, 9.00 –12.30 /  

Thursday, May 31, 2018, 9.00 –12.30 
Moderatori /
Moderators:

Денис МАСЮТА 
Dr. Vlad VORNIC

Sala / Room: Sala Azurie / Blue Hall
К вопросу об импорте рыбопродуктов в Тире во ІІ-ІІІ вв. н.э.
Денис МАСЮТА, Институт археологии НАНУ, Одесса, Украина 
Așezările civile din Dobrogea romană. Cercetări recente
Dr. Marius C. STREINU, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 
România; Dr. Alina STREINU, Muzeul Municipiului București, 
România 
Situri arheologice din epoca romană descoperite în raza satului Cărbuna, 
raionul Ialoveni 
Larisa CIOBANU, dr. Vlad VORNIC, Institutul Patrimoniului 
Cultural 
Fostele castre ale provinciei Dacia şi purtătorii culturii Sântana de Mureş-
Černjachov
Dr. Dan MATEI, Cluj-Napoca, România 
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About one of the iconographic types of images of Theotokos from 
Chersonesos Byzantine and search of its possible analogues 
Tatiana OLEYNIK, Institute of Archaeology of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russian Federation 
Нововыявленный балтский некрополь древнерусского времени в 
Поросье 
Вячеслав БАРАНОВ, К. н. Всеволод ИВАКИН, Институт археологии 
НАНУ, Киев, Украина 
Using GIS methods for determining trends in the formation of habitation 
localities in the region of middle Dniester basin in the 10th-13th cent. AD
Dr. Olga MANIGDA, Institute of archaeology of the National academy of 
science of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
Nufăru, jud. Tulcea – o așezare bizantină de la gurile Dunării
Dr. Oana DAMIAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, 
România; Dr. Mihai VASILE, dr. Andra SAMSON, Muzeul Naţional de 
Istorie a României, București, România 
Analiza antropologică a scheletelor medio-bizantine descoperite în 
intravilanul localităţii Nufăru (jud. Tulcea)
Sandu-Gabriel VASILE, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, 
România 
Complexe arheologice cu câini descoperite la Nufăru (secolele XI-XIII)
Dr. Valentin DUMITRAŞCU, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, 
București, România 
Преемственность использования островного поселения в 
топографии города ХII-XVI вв. (археология, история, археозоология)
К. н. Юрий ПШЕНИЧНЫЙ, Государственный историко-культурный 
заповедник г. Дубно, Украина 
Despre oglinzile de bronz descoperite în așezările Hoardei de Aur. Studiu 
de caz: oglinda de la Costești (r-nul Ialoveni)
Dr. Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Institutul Patrimoniului Cultural; 
Dr. Ion URSU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, 
Republica Moldova 
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SECŢIUNEA VI / SECTION VI:
ARHEOLOGIE ANTICĂ ȘI MEDIEVALĂ (3) /

ANCIENT AND MEDIEVAL ARCHEOLOGY (3)
Joi, 31 mai 2018, 13.30 –17.00 / 

Thursday, May 31, 2018, 13.30 –17.00
Moderatori /
Moderators:

Др. Лариса ВИНОГРОДСКАЯ 
Dr. Lilia DERGACIOVA

Sala / Room: Sala Azurie / Blue Hall

Mormintele plane din interfluviul pruto-nistrean din perioada Hoardei 
de Aur 
Vitalii JELEZNÎI, Institutul Patrimoniului Cultural 
Бытовая керамика ХIII-XVI вв. с раскопок городов и замков Подолии
Др. Лариса ВИНОГРОДСКАЯ, Институт археологии НАНУ, Киев, 
Украинa 
Tezaure cu monede moldovenești din secolul XIV, recent descoperite în 
Republica Moldova și Ucraina 
Dr. Lilia DERGACIOVA, Institutul Patrimoniului Cultural 
Noi date privind necropola din partea nord-estică a orașului medieval de 
la Costești-Gârlea 
Dr. Vlad VORNIC, Sergiu POPOVICI, Institutul Patrimoniului Cultural;  
Ion CIOBANU, Agenţia Naţională Arheologică, Chișinău, Republica 
Moldova 
Cercei din mediul Hoardei de Aur, descoperiți în regiunea carpato-
nistreană 
Dr. Svetlana REABŢEVA, Institutul Patrimoniului Cultural 
Cărămizi cu modele arhitecturale incizate din patrimoniul MNAR 
Iuliana DAMIAN, Muzeul Național de Artă al României, Bucureşti, 
România 
Pathologies and abnormalities discovered in the skeletal sample from 
Aroneanu Monastery necropolis, 16th-19th centuries (Iaşi county, 
Romania)
Dr. Vasilica-Monica GROZA, dr. Ozana-Maria PETRARU, dr. Luminița 
BEJENARU, Romanian Academy – Iași Branch, „Olga Necrasov” Center of 
Anthropological Research 
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Археологические исследования в Жовкве в 2017 году 
Зоя ИЛЬЧИШИН, Александр СИЛАЕВ, НИЦ „Спасательная археологиче-
ская служба”, Институт археологии НАН Украины, Львов, Украина 
Опыт спасательных археологических исследований на объектах 
газового промысла и газотранспортной системы запада Украины 
(2003-2017 гг.)
Александр СИЛАЕВ, Институт археологии НАНУ, Львов, Украина 
Microscopia electronică aplicată în studiul anobiidelor dăunătoare 
bunurilor culturale
Dr. Mina Adriana MOŞNEAGU, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 
România 
Формирование советской истории первобытного общества как 
исторической дисциплины во второй половине 30-х гг. ХХ в. 
Игорь ЦЕУНОВ, Институт археологии НАНУ, Киев, Украинa; 
К. н. Дарья ЧЕРКАССКАЯ, Стаффордширский университет, Сток-он-
Тренд, Великобритания 
Autohtonul argea: considerații privind semantica lui originară (cu 
aplicarea datelor din arheologie)
Ecaterina PLEȘCA, Institutul de Filologie, Chişinău, Republica 
Moldova 
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ETNOLOGIE: PROBLEME GENERALE ȘI ABORDĂRI 
INTERDISCIPLINARE /

ETHNOLOGY: GENERAL PROBLEMS AND INTERDISCIPLINARY 
APPROACHES

SECŢIUNEA I / SECTION I:
ISTORIE, TRADIŢII ȘI OBICEIURI / 

HISTORY, TRADITIONS AND CUSTOMS
Miercuri, 30 mai 2018, 13.30 – 17.00 / 

Wednesday, May 30, 2018, 13.30 – 17.00
Moderatori /
Moderators:

Dr. Valentina URSU
Dr. Gherghina BODA

Sala / Room: Sala Aurie / Golden Hall
Paştele Blajinilor: tradiţii şi semnificaţii
Raisa OSADCI, Institutul Patrimoniului Cultural 
Prohibiții în proximitatea morții
Dr. Tatiana POTÂNG, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău, 
Republica Moldova
Semnificaţiile ctitoririi fântânilor în spaţiul românesc
Dr. Arcadie BODALE, Academia Română din Roma, Italia şi Arhivele 
Naţionale ale României, Serviciul Judeţean, Iaşi, România 
Cămașa ciumei – străveche practică agricolă de sorginte magică din satul 
Boșorod, judeţul Hunedoara
Dr. Gherghina BODA, Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane, Deva, judeţul 
Hunedoara, România 
Elucidarea vieţii cotidiene a popoarelor în manualele școlare de istorie din 
Republica Moldova și din România
Dr. Valentina URSU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău, Republica Moldova
Rolul Zemstvei Basarabene în educaţie agricolă
Serghei SÎCIOV, Institutul Patrimoniului Cultural 
Kecskézés – An Animal Masked Custom among Ceangǎi People in 
Romania
Vivien SZŐNYI, Doctoral School of History, University of Szeged, Institute for 
Musicology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary 
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Căsătoria şi nunta la basarabenii deportaţi în Siberia şi Kazahstanul de 
Nord: documente de istorie orală şi mărturii imagistice
Dr. Ludmila COJOCARU, Institutul Patrimoniului Cultural 
Rudenia din năşie în Ţara Moldovei (sec. XVII – înc. sec. al XIX-lea)
Dr. Alina FELEA, Institutul de Istorie, Chişinău, Republica Moldova 
Tradiţia covoarelor din perspectiva dinamismului cultural
Dr. Ludmila MOISEI, Institutul Patrimoniului Cultural

 SECŢIUNEA II / SECTION II:
PROCESE ETNICE, ETNODEMOGRAFICE ȘI ETNOSOCIALE /

ETHNIC, ETNODEMOGRAPHIC AND ETNOSOCIAL PROCESSES
Miercuri, 30 mai 2018, 13.00 – 17.00 / 

Wednesday, May 30, 2018, 13.00 – 17.00
Moderatori /
Moderators:

К. н. Максим ХИЖИЙ
Dr. Ion DUMINICA

Sala / Room: 538
Statutul social al romilor (ţiganilor-robi) din Ţara Moldovei atestat în 
cadrul surselor istoriografice documentare
Dr. Ion DUMINICA, Institutul Patrimoniului Cultural 
Participarea evreilor în comerţul din Ţara Moldovei (sec. XV – prima 
jumătate a sec. XVII)
Dr. Victor DAMIAN, Institutul Patrimoniului Cultural
Субботники и евреи Бессарабии XIX в. в зеркале микроистории
К. н. Татьяна ХИЖАЯ, Владимирский государственный университет 
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Российская Федерация 
Relaţiile interetnice prin prisma istoriografiei actuale în limba română 
Ecaterina PIHUROV, Institutul Patrimoniului Cultural 
Aspecte ale vieţii cotidiene din RSSM în perioada imediată după 
terminarea celui de al Doilea Război Mondial
Dr. Mariana ŢĂRANU, Institutul Patrimoniului Cultural 
Percepţia imaginii Rusiei în rândul generaţiei a treia din Republica Moldova
Dr. Irina CAUNENCO, Institutul Patrimoniului Cultural 
„Катакомбное движение” в Тирасполе в конце XIX века
К. н. Максим ХИЖИЙ, Владимирский государственный университет,  
Владимир, Россия 
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Identitatea religioasă a găgăuzilor ca bază pentru crearea miturilor 
etnoistorice
Dr. Diana NICOGLO, Institutul Patrimoniului Cultural 
„Пристануша” – un obicei nupţial bulgăresc
Dr. Alexandr COVALOV, Institutul Patrimoniului Cultural 
Un obicei găgăuz neobişnuit cu rădăcini altaice
Dr. Evdochia SOROCEANU, Institutul Patrimoniului Cultural 
Transformarea RSS Moldoveneşti în Republica Moldova ca un subiect al 
dreptului internaţional
Dr. Oleg GALUŞCENCO, Institutul Patrimoniului Cultural 

SECŢIUNEA III / SECTION III:
PATRIMONIUL TANGIBIL: CERCERTARE ȘI CONSERVARE

TANGIBLE HERITAGE: CERTIFICATION AND CONSERVATION
Joi, 31 mai 2018, 9.00 – 12.30 / 

Thursday, May 31, 2018, 9.00 – 12.30 
Moderatori /
Moderators:

Dr. Irina CAUNENCO
Dr. Tamara MACOVEI

Sala / Room: 408
Covoarele româneşti de la muntele Athos (sec. XIX–XX)
Alexandru MAGOLA, Institutul Patrimoniului Cultural 
Pomul funerar în tradiţia românească
Carolina COTOMAN, Institutul Patrimoniului Cultural 
Ograda armenească în descrierea procesului-verbal de inventariere din 1920
Dr. Lidia PRISAC, Institutul Patrimoniului Cultural  
Local variants of breast (shoulder) clothes of Ukrainians in the north of 
Moldova 
PhD Viktor KOZHUKHAR, Institute of Cultural Heritage
Ritual food in the wedding ceremonies of Ukrainians in the Republic of 
Moldova
PhD Ekaterina KOZHUKHAR, Institute of Cultural Heritage
Cercetare interdisciplinară a locuinţelor tradiţionale (studiul etnografic)
Marina MIRON, AO Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova, 
Chişinău, Republica Moldova 
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Cheile Bâcului. Vetre spirituale – loc de afirmare şi exteriorizare
Dr. Tamara MACOVEI, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 
Chişinău, Republica Moldova
Joncţiunea spaţiu – peisaje – grupuri etnoculturale. Amprente identitare
Dr. Dorina ONICA, Institutul Patrimoniului Cultural
Mecanisme de construcţie şi deconstrucţie a tradiţiilor naţionale în presa 
din RSSM
Mariana RUSU, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 
Chişinău, Republica Moldova 
Costumul popular şi moda în RSSM: dileme, transformări, evoluţie
Tatiana BUJOREAN, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău, 
Republica Moldova 

SECŢIUNEA IV / SECTION IV:
CONTEXTUALITATEA ISTORICO–ETNOLOGICĂ / 

HISTORICAL AND ETHNOLOGICAL CONTEXTUALITY
Joi, 31 mai 2018, 13.30 – 17.00 / 

Thursday, May 31, 2018, 13.30 – 17.00 
Moderatori /
Moderators:

Dr. hab. Victor ŢVIRCUN
Dr. Ludmila COJOCARU

Sala / Room: 538
Fenomenologie și contextualitate istorico-etnologică: Hora satului în 
Basarabia
Dr. Ludmila ȘIMANSCHI, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”, 
Chișinău, Republica Moldova 
Impactul discursului ideologic asupra practicării obiceiurilor de iarnă în 
RSSM
Veaceslav ŞENDREA, Institutul Patrimoniului Cultural 
Aspecte artistice şi arhitecturale al decorului acoperişului locuinţei 
bulgarilor din Republica Moldova
Emilia BANCOVA, Institutul Patrimoniului Cultural 
Жорже Косиков – исследователь истории бессарабских болгар и 
гагаузов в Бразилии
Др. хаб. Николай ЧЕРВЕНКОВ, Научное общество болгаристов 
Республики Молдова 
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Comunităţile urbane ruse prin prisma modelului „Oraşul în trei straturi” 
(în baza studiului empiric din or. Chişinău)
Maria AXENTI, Institutul Patrimoniului Cultural 
Mişcarea iredentistă bulgară din sudul Basarabiei – anii  ’20-’30 ai 
secolului XX
Mihail CHILARU, Institutul Patrimoniului Cultural
Reflectarea realităţilor perioadei interbelice în literatura artistică găgăuză
Dr. Vitalii SIRF, Dr. Diana NICOGLO, Institutul Patrimoniului Cultural 
„Mокрей як щур”: to the origin of a Bulaestian phraseological locution
Aleksey ROMANCHUK, Institute of Cultural Heritage
Род Каразиных: новые неисследованные аспекты
Др. Михаил СТАНЧЕВ, К. н. Ольга ВОВК, Харьковский национальный 
университет имени В. Н. Каразина; К. н. Наталья КРАСЬКО, 
Мелитопольский государственный педагогический университет имени 
Богдана Хмельницкого, Украина 
Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir prin prisma corespondenţei lui 
private
Dr. hab. Victor ŢVIRCUN, Academia de Ştiinţe a Moldovei 
Bulgarul Krste Misirkov şi problema Basarabiei (1917–1918)
Dr. Ivan DUMINICA, Institutul Patrimoniului Cultural
Aspectele etnice reflectate în rapoartele statistice şi recensăminte 
organizate de Imperiul Rus şi Basarabia
Ivan REABŢEV, Institutul Patrimoniului Cultural  

SECŢIUNEA V / SECTION V:
IMAGINAR ȘI REPREZENTĂRI IDENTITARE / 

IMAGINARY AND IDENTITY REPRESENTATIONS
Joi, 31 mai 2018, 13.30 –17.00 / 

Thursday, May 31, 2018,13.30 –17.00
Moderatori /
Moderators:

Dr. Tatiana ZAICOVSCHI
Dr. Svetlana PROCOP

Sala / Room: 408
Особенности формирования христианской растительной 
символики в Украине
К. н. Виктория ТАРАС, Институт народоведения, г. Львов, Украина
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Stereotipurile referitoare la reprezentanţii altor etnii, reflectate în 
paremiile ruse, române și bulgare
Dr. Tatiana ZAICOVSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural 
Urban identity phenomenon in the Republic of Moldova and ways of its 
investigation
PhD Nina IVANOVA, Institute of Cultural Heritage
Transformările din viaţa practicii religioase în mediul urban
Dina ŢĂRNĂ, Facultatea de Istorie si Filosofie, Universitatea de Stat din 
Moldova, Chişinău, Republica Moldova 
Ethnocultural education as basis for the future of Roma ethnic group
PhD Natalia CAUNOVA, Institute of Cultural Heritage
Cu privire la identitatea romilor (aspectul problemei)
Dr. Svetlana PROCOP, Institutul Patrimoniului Cultural 
Lumea socială în cântecele folclorice ale bulgarilor din Moldova şi Ukraina
Dr. Nadejda CARA, Institutul Patrimoniului Cultural 
Emigranţii din Rusia („primul val”) şi rolul lor în viaţa teatrală a 
Bucureştiului
Olga GARUSOVA, Institutul Patrimoniului Cultural 
Revista „Nedelea” – un monument uitat al istoriei şi culturii Basarabiei 
interbelice
Irina IJBOLDINA, Institutul Patrimoniului Cultural 
Elements of the World Image Formed by Mythological Consciousness as a 
Component of Cultural Heritage: on the Example of A. Zevina’s Narratives
PhD Jozefina CUSNIR, Institute of Cultural Heritage
Forme tradiţionale de vindecare a „patimei beţiei”
Dr. Natalia GRĂDINARU, Institutul Patrimoniului Cultural 
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INTERFERENŢE CULTURALE ÎN ARTA NAŢIONALĂ / 
CULTURAL INTERFERENCES IN THE NATIONAL ART

SECŢIUNEA I / SECTION I:
ARHITECTURĂ / ARCHITECTURE

Miercuri, 30 mai 2018, 13.00 –18.00 /  Wednesday, May 30, 2018, 13.00 –18.00
Moderatori /
Moderators:

M. c. dr. hab. Mariana ȘLAPAC 
Dr. Tamara NESTEROV

Sala / Room: Sala Argintie / The Silver Hall
De la student la maestru matur: tendinţe stilistice în opera timpurie a lui 
Şciusev din Chişinău
Natalia IURCENCO, Institutul Patrimoniului Cultural 
Biserici istorice cu plan triconc din centrul Republicii Moldova
Dr. Manole BRIHUNEŢ, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 
Chişinău, Republica Moldova 
Locuire urbană în Iași pînă la 1800, mahalaua Feredeilor
Dr. Cătălina CHELCU, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol”,
Iași, România 
Simbolismul cetăţii
M. c. dr. hab. Mariana ŞLAPAC, Institutul Patrimoniului Cultural 
Архитектурные особенности одного из самых узнаваемых зданий 
города Кишинева 
Вера ЯВТУШЕНКО, Институт культурного наследия, архитектурная 
мастерская «КУБ», г. Кишинев, Республика Молдова 
Istoria deschisă a proiectului postbelic de sistematizare al Chişinăului
Dr. Tamara NESTEROV, Andrei VATAMANIUC, Institutul Patrimoniului 
Cultural 
Globalizarea şi tradiţionalismul în arhitectura complexurilor vitivinicole
Aurelia TRIFAN, Institutul Patrimoniului Cultural 
Expoziţia „Locuinţa interbelică în sectorul 3” din București
Dr. Elena-Sidonia TEODORESCU, dr. Gabriela PETRESCU, Universitatea 
„Spiru Haret”, Bucureşti, România,  
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Modificarea characteristicilor arhitectural-planimetrice şi stilistice a 
Chişinăului după al II-lea război mondial.
Dr. Valeriu LUPAŞCU, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chişinău, 
Republica Moldova 
Proiectul de sistematizare rurală propus de Nicolae Ceaușescu și 
chestiunea patrimoniului ridicat de arhitecți români
Nicoleta ȘERBAN, IIICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Romanesc), Bucuresti, Romania 
Urbanismul din RSSM prin prisma reglementărilor statale (1944-1947)
Alina OSTAPOV, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica 
Moldova 
Proiectele satelor model din RSSM – viitorul neîmplinit al localităţilor ru-
rale moldovenești
Serghei SEVERIN, Institutul Patrimoniului Cultural 
Architect Mikhail Chekerul Kush (1865-1917) and his main project of the 
building of Kishinev city bank
PhD Alla CEASTINA, Institute of Cultural Heritage
The influence of British artistic and aesthetic traditions on the formation 
of the historic and architectural heritage of Odessa and Crimea
Yuri PISMAK, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. 
Odessa, Ukraine 
Vintage in the Context of the Interactions of Multi-Temporal Cultural 
Traditions (Case with the Interior Design) 
Galyna Stalinska , Assistant Professor at the Department of Interior Design, 
State Academy of Design and Arts, Kharkiv, Ukraine
Башни типа пунтоне в замках Подолии (Украина)
Др. Ольга ПЛАМЕНИЦКАЯ, Институт культурного наследия, Киев, 
Украина
Arhitecturа bisericii Sf. Ioan Botezatorul din satul Bârnova
Dr. hab., Svetlana ILVIŢKAYA, Доктор архитектуры, профессор, ГУЗ, 
Москва, Россия 
Влияние культурно-ценностных ориентиров на особенности 
этнической архитектуры
Оксана РОМАНОВА, Одесская государственная академия 
строительства и архитектуры, г. Одесса, Украина 
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Eastern European Jewish Traditionalism and the Jewish-Palestinian Style of 
School Bezalel: Two Directions of Synagogue Decoration in Eretz-Yisrael
PhD Eugeny KOTLYAR, State Academy of Design and Arts, Kharkiv, Ukraine

SECŢIUNEA II / SECTION II:
ARTE AUDIOVIZUALE: ARTA CINEMATOGRAFICĂ ȘI TEATRALĂ / 
AUDIOVISUAL ARTS: CINEMATOGRAPHIC AND THEATRAL ART

Miercuri, 30 mai 2018, 13.00 –17.00 /  
Wednesday, May 30, 2018, 13.00 –17.00  

Moderatori /
Moderators:

Dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ 
Dr. hab. Aurelian DĂNILĂ 

Sala / Room: 408
Rădăcinile prezentului. Teatrul liric din Chişinău 
Dr. hab. Aurelian DĂNILĂ, Institutul Patrimoniului Cultural 
Viziunile estetice ale lui Leonid Cemortan
Dr. Elfrida COROLIOVA, Institutul Patrimoniului Cultural 
Vocaţia antropologică a filmului de nonficţiune
Dr. Alexandru BOHANŢOV, Institutul Patrimoniului Cultural 
Paradoxurile relaţiei “actor-regizor” în cinematograful lui Emil Loteanu
Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, Institutul Patrimoniului Cultural 
Teatrul chinezesc: istorie şi contemporaneitate
Li ZENAN, China 
Anatol Codru. Interferenţe de limbaje: poetic şi cinematografic
Dr. Dumitru OLĂRESCU, Institutul Patrimoniului Cultural 
Poetica teatralităţii în dramele „Casa mare” şi „Doina” de Ion Druţă
Dr. Ana GHILAŞ, Institutul Patrimoniului Cultural 
Teatrul folcloric – fenomen etno-social de afirmare a culturii tradiţionale 
de tip rural
Dr. Mariana COCIERU, Institutul Patrimoniului Cultural 
Dansul Bătuta – definiţia ritmului moldovenesc 
Svetlana TALPĂ, UPS „Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova 
O nouă modalitate de valorificare a Patrimoniului cinematografic
Dr. Violeta TIPA, Institutul Patrimoniului Cultural 
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SECŢIUNEA III / SECTION III:
ARTE AUDIOVIZUALE: ARTA MUZICALĂ / 

AUDIOVISUAL ARTS: MUSICAL ART
Joi, 31 mai 2018, 9.00 –12.30 / 

Thursday, May 31, 2018, 9.00 –12.30

Moderatori /
Moderators:

Dr. hab. Victor GHILAŞ
Dr. Victoria MELNIC

Sala / Room: 538
Mişcarea muzical-artistică din Basarabia în contextul noilor realităţii cre-
ate de Marea Unire 
Dr. hab. Victor GHILAŞ, Institutul Patrimoniului Cultural 
Reflectarea tradiţiilor muzicale ale lui Mihail Berezovschi în creaţia com-
pozitorilor din Republica Moldova (anii 1990 - 2015)
Dr. Elena NAGACEVSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural 
Пастушеская музыка с точки зрения музыкальной антропологии
Др. Ярослав МИРОНЕНКО, Институт Искусств, Краснодар, Pоссия 
Cultura muzicală a Basarabiei în perioada interbelică
Dr. hab. Elena MIRONENCO, AMTAP, Chișinău, Republica Moldova
Dr. Victoria MELNIC, AMTAP, Chișinău, Republica Moldova 
Chenoza auctorială în tradiţia cântării religioase bizantine
Dr. Violina GALAICU, Institutul Patrimoniului Cultural 
Teodor Negară – creator şi interpret al cântecului neo-tradiţional în or-
chestra „Folclor”
Dr. Vasile CHISELIŢĂ, Institutul Patrimoniului Cultural 
Fenomenologia muzicii contemporane academice. Repere de cercetare 
Dr. Valeria BARBAS, Institutul Patrimoniului Cultural 
Отражение интеграционных культурных процессов в области 
композиторского творчества послевоенных десятилетий в 
Rеспублике Молдова на примере кантаты 
Надежда КУЗНЕЦОВА, Приднестровский государственный институт 
искусств, г. Тирасполь, Республика Молдова 
Polifonia muzicală în practica de interpretare la drâmbă
Gheorghe NICOLAESCU, CEEA „Şt. Neaga”, Chişinău, Republica Moldova 
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SECŢIUNEA IV / SECTION IV:
ARTE PLASTICE / PLASTIC ARTS

Joi, 31 mai 2018, 9.00 –12.30 / Thursday, May 31, 2018, 9.00 –12.30
Moderatori /
Moderators:

Dr. hab. Tudor STAVILĂ
Dr. hab. Constantin CIOBANU 

Sala / Room: Sala Argintie / The Silver Hall
Câteva observaţii referitoare la începuturile picturii murale din Ţara 
Românească.
Dr. hab. Constantin CIOBANU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 
Bucureşti, România 
Contribuţia artiştilor italieni în cultura românească din secolele XIX–XX 
şi constructia monumentelor pentru eroii căzuţi în Primul Război Mondial 
Dr. Paolo TOMASELLA, Veneţia, Italia 
Dinastia pictorilor Railean
Dr. hab. Tudor STAVILĂ, Institutul Patrimoniului Cultural 
Metamorfoze ale imaginii vizuale în scenografia moldovenească din 
prima jumătate a anilor ’70 sec. XX
Dr. Vitalie MALCOCI, Institutul Patrimoniului Cultural 
Portretul în creaţia sculptorului Lazăr Dubinovschi
Dr. Ana MARIAN, Institutul Patrimoniului Cultural 
„Veterani vasluieni” în viziunea pictorului Corneliu Vasilescu
Antoniu MARIAN, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, România 
Evoluţia particularităţilor de soluţionare estetică şi constructivă a legăturii 
de carte în Molodva 
Dr. Victoria ROCACIUC, Institutul Patrimoniului Cultural 
Opţiuni de realizare a imaginii în pictura lui Sergiu Cuciuc
Dr. Constantin SPÎNU, Institutul Patrimoniului Cultural 
Роль “заморской” иконографии в развитии китайской живописи XX 
века (на примере женского портрета)
Ген ЧЖИЖУН (Китай), Харьковская государственная академия 
дизайна и искусств, Харьков, Украина 
Культурные влияния в росписях буддийского пещерного комплекса 
Дуньхуан 
Ван МИНЬ (Китай), Харьковская государственная академия дизайна и 
искусств, Харьков, Украина 
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SECŢIUNEA V / SECTION V:
ARTE PLASTICE (2) / PLASTIC ARTS (2)

Joi, 31 mai 2018, 13.30 –17.00 / 
Thursday, May 31, 2018, 13.30 –17.00

Moderatori /
Moderators:

Dr. Constantin SPÎNU
Dr. Paolo TOMASELLA

Sala / Room: Sala Argintie / The Silver Hall
O icoana repictată din colecţiile Muzeului Naţional de Artă al României
Adelaida CHIROŞCA, Muzeul Naţional de Istorie al Moldovei, Chişinău, 
Republica Moldova, Emanuela CERNEA, Muzeul Național de Artă al 
României, București, România 
Valoarea istorico-artistică a pieselor de argintărie laică din Basarabia
Dr. Liliana CONDRATICOVA, Institutul Patrimoniului Cultutal, 
Dr. Ana BOLDUREANU, Muzeul National de Istorie a Moldovei, Chișinău, 
Republica Moldova 
Interferenţa stilurilor în vestimentaţia din RSSM la începutul anilor ‘60
Dr. Natalia PROCOP, Institutul Patrimoniului Cultural
Creaţia artistică a designerului vestimentar Alina Lupu-Leancă
Lilia DONICĂ, Institutul Patrimoniului Cultutal 
Evoluţia figurativului din pictrua moldovenească 
în perioada anilor 1952-1960
Liliana PLATON, Universitatea Tehnică a Moldovei 
Evoluţia particularităţilor de soluţionare estetică şi constructivă a legăturii 
de carte în Moldova
Viorica NASTAS, Financial Papers Plus LCK, Chișinău, Moldova 
Arta cărţii în Moldova din ultimul deceniu al secolului al XX-lea 
Vladimir KRAVCENKO, Institutul Patrimoniului Cultural 
Chișinăul postbelic în desenele plasticienilor moldoveni
Dmitri ŞIBAEV, Institutul Patrimoniului Cultural 
Этнокультурный диалог как основной аспект восприятия мира  
в творчестве Ирины Бурлаки
Юлиана БАБИНА, факультет Изобразительное искусство и Дизайн, АО 
Флоаре-Карпет, ГПУ им. И. Крянгэ, Кишинэу, Республика Молдова 
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CONSERVARE, VALORIFICARE ȘI PROMOVARE 
A PATRIMONIULUI CULTURAL / 

CONSERVATION, VALORIZATION AND PROMOTION 
OF THE CULTURAL HERITAGE

SECŢIUNEA I / SECTION I:
METODE MODERNE DE CONSERVARE, EVIDENŢĂ ŞI DISEMINARE 

A PATRIMONIULUI CULTURAL / 
MODERN METHODS OF CONSERVING, EVIDENCE AND 

DISSEMINATION OF CULTURAL HERITAGE
Miercuri, 30 mai 2018, 13.00 – 17.00 / 

Wednesday, May 30, 2018, 13.00 – 17.00
Moderatori /
Moderators:

Bogdan ȘANDRIC, 
Dr. Dumitru-Cătălin ROGOJANU

Sala / Room: 411
Despre conlucrarea ştiinţă-artă în formarea şi dezvoltarea responsabilităţii 
şi creativităţii patrimoniale
Dr. Bogdan COJOCEA, dr. Georgeta Merişor DOMINTE, dr. Stelian 
ONICA, dr. Vasile TUDOR, Facultatea de Teologie Ortodoxă, dr. Marina 
VRACIU, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 
România 
Repertoriul Arheologic Național al României (RAN), formă transparentă 
de evidență și diseminare a patrimoniului arheologic
Bogdan ȘANDRIC, Dr. Marius STREINU, Oana BORLEAN, Institutul 
Național al Patrimoniului, București, România 
Cercetări asupra stării de conservare a colecţiilor de carte veche 
bisericească-studii de caz
Dr. Elena ARDELEAN, dr. Nicoleta MELNICIUC-PUICA. „Universitatea 
Alexandru Iona Cuza” din Iași, România 
Biblioteca Digitală a Publicațiilor Muzeale, formă transparentă de evidență 
și diseminare a cercetărilor în domeniul patrimoniului cultural
Bogdan ȘANDRIC, Vasile ANDREI, Cosmin MIU, Institutul Național al 
Patrimoniului, București, România 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
CULTURAL HERITAGE: RESEARCH, VALORIZATION, PROMOTION (10th Edition)

31

Baza de date on-line a patrimoniului mobil clasat, soluție digitală 
transparentă de evidență, diseminare și protejare
Ania STAN, dr. Marius STREINU, Cosmin MIU, Institutul Național al 
Patrimoniului, București, România 
Muzeele, conştiinţa istorică şi memoria colectivă în anul Centenarului 
Marii Uniri din 1918
Dr. Dumitru-Cătălin ROGOJANU, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, 
Deva, România 
Ziarul „Sfatul Ţării” – restaurare, valorificare
Cristina Maria CÎMPIANU, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, 
România 
Bibliotecile evreieşti – importantă sursă de consolidare a culturii ebraice 
în Basarabia la sf. sec. XIX – înc. sec. XX
Rodica NASTAS, Institutul Patrimoniului Cultural 
Rolul Bibliotecii „Hristo Botev” în valorificarea culturii şi literaturii 
bulgare
Angela OLĂRESCU, Biblioteca bulgară „Hristo Botev”, Chişinău, Republica 
Moldova 
Digitizarea și metadatarea materialului de arhivă folclorică privind 
societăţile pre-industriale din Basarabia
Dr. Ludmila Şimanschi, dr. Mariana Cocieru, Elena Șestacov, Institutul de 
Filologie Română B. P. Hasdeu, Chișinău, Republica Moldova 
Parteneriatul dintre institutiile publice si organizatiile neguvernamentale 
pentru conservarea, valorificarea si promovarea patrimoniului cultural. 
Studiu de caz: Proiectul Saving the folkloric archival material preserved in 
Chişinău, Republic of Moldova
Liviu IANCU, Asociatia Eurocentrica; Facultatea de Istorie, Universitatea din 
Bucuresti, România 





REZUMATELE COMUNICĂRILOR / 
ABSTRACTS OF COMMUNICATIONS
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ARHEOLOGIE ȘI CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE / 
ARCHAEOLOGY AND INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Planimetria şi amplasarea necropolelor culturii Belozerka la Dunărea de Jos

Serghei AGULNICOV

Topografia necropolelor Belozerka se caracterizează prin amplasarea lor în 
zone de platou și pe cumpenele de apă ale râuleţelor și limanelor din zona 
stepică. Acestea se concentrau în apropierea tumulilor mai timpurii. Se ca-
racterizează prin orientare longitudinală, alături de orientarea meridională a 
grupurilor tumulare timpurii. Cele mai timpurii necropole Belozerka au fost 
cercetate la Cazaclia, Kocikovatoe, Budurjeli, Vasilievka și Taraclia, numă-
rul complexelor funerare din interiorul cărora variază între 28 (Kocikovatoe, 
Vasilievka) și 80 la Cazaclia. În cazul existenţei mantalelor profilate ale tu-
mulilor (Taraclia, Hadjilar, Strumok, Alkalia, Divizia), necropolele Belozerka 
alăturate aveau amplasarea meridională. În necropolele combinate, în care 
s-au atestat atât morminte plane, cât și tumulare (Cazaclia, Budurjeli, Koci-
kovatoe, Vasilievka), predomină orientarea longitudinală. Formarea necro-
polelor plane se realiza în jurul unui tumul, a cărui dimensiune se remarca 
faţă de alţi tumuli. Ritul tumular al înmormântărilor de la Dunărea de Jos 
este combinat cu cel plan, fapt ce se datorează unei eventuale „hallstattizări” a 
culturii Belozerka. Teritoriul dintre Dunăre și Nistru a reprezentat un spaţiu 
prielnic habitatului de lungă durată, în urma căruia s-au format necropole 
tumulare și plane de proporţii. Ritul funerar din cultura Belozerka, la nivelul 
cercetărilor actuale, este în stadiul discuţiilor. Nu este exclusă influenţa cul-
turii Noua, ale cărei necropole conţin multe tangenţe cu cele de tip Belozerka. 
Materialele necropolelor de tip Belozerka din teritoriul dintre Dunăre și Nis-
tru prezintă în sine o bază în rezolvarea unui șir de probleme legate nu numai 
de ritul funerar, dar și cu referire la constituirea culturii Belozerka, în general. 

Vechi fortificaţii din Bucovina

Mugur ANDRONIC, Bogdan Petru NICULICĂ

Problema descoperirii și cercetării vechilor situri arheologice, între care și 
fortificaţiile din Bucovina, inclusiv actuala regiune Cernăuţi (Ucraina), a 
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înregistrat preocupări istoriografice încă din secolul al XIX-lea, aici remar-
cându-se în mod special Isidor cavaler de Onciul, Josef Szombathy, Karl A. 
Romstorfer și Dionisie Olinescu, cărora le datorăm primele menţiuni asupra 
unor obiective de acest gen. În studiul de faţă, autorii își propun o evidenţiere 
a celor mai importante informaţii acumulate de-a lungul vremii, obţinute 
prin intermediul cercetării de cabinet, precum și prin săpături arheologi-
ce, începând cu primele realizări defensive aparţinând civilizaţiei Cucuteni, 
continuând cu eventuale preocupări de fortificare din epoca bronzului (în 
discuţie încă), cu dovezi concrete și consistente, aparţinând civilizaţiei Gá-
va-Holihrady (grupul Grănicești / orizontul Mahala III-Volovăţ) și din seco-
lele V-IV î.Hr.
Rezultatele preliminare indică faptul că o serie de așezări au fost refortificate 
/ reutilizate în etape istorice ulterioare (Baia – Cetăţuie, Fetești – La Schit, 
Călinești – Zamca Mare, Preutești – Cetăţuie, Siret – Dealul Ruina, Suceve-
ni – reg. Cernăuţi, Ucraina). Principala trăsătură este prezenţa șanţurilor și 
a valurilor de pământ, cu diverse elevaţii, unele discrete, altele proeminente; 
suprafeţele fortificaţiilor variază de la mai puţin de ¼ ha la peste 30 ha. Ca 
o caracteristică generală, după secolele V-IV î.Hr., până în secolele VIII-IX 
nu se cunosc în Bucovina fortificări, cel mai timpuriu exemplu în zona ana-
lizată fiind amenajarea defensivă, datată radiocarbon și cercetată arheologic 
sistematic, de la Volovăţ – Porcăreţ, com. Marginea, jud. Suceava (secolele 
VIII-IX). Prezentul studiu constituie o etapă incipientă de cercetare, în viitor 
urmărindu-se cartografierea și topografierea integrală, inclusiv iniţierea unor 
săpături sistematice în unele dintre obiectivele amintite.

Despre oglinzile de bronz descoperite în aşezările Hoardei de Aur. 
Studiu de caz: oglinda de la Costeşti (r-nul Ialoveni)

Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Ion URSU

Printre obiectele de toaletă, folosite de-a lungul timpului, ies în evidență 
oglinzile, alături de piepteni, casete pentru bijuterii, sticluțe ș.a. În comuni-
carea de față sunt prezentate rezultatele cercetării oglinzilor turnate în bronz, 
cu decor în relief, întâlnite în siturile atribuite Hoardei de Aur, de la Pacific la 
Marea Neagră, în așezările din regiunea Volgăi Inferioare, din Crimeea și din 
nordul Caucazului, precum și în cele de la răsărit de Carpați. Astfel, scopul  
comunicării este de a furniza noi date despre această categorie de obiecte, 
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folosite în centrele urbane controlate de hanii Hoardei de Aur din zona me-
ridională a Moldovei, precum Orheiul Vechi (r-nul Orhei) și Costești (r-nul 
Ialoveni), încadrând aceste descoperiri în contextele din alte așezări ale im-
periului mongol. Analiza distribuției oglinzilor de bronz ne indică faptul că 
spaţiul dintre Prut și Nistru reprezintă limita vestică a răspândirii acestora.
Punctul de plecare al acestei cercetări îl reprezintă fragmentul unei oglinzi 
de bronz descoperit în așezarea medievală de la Costești, oferit spre studiu 
de colegul Alexandru Magola și păstrat, din anul 2010, în colecțiile Muzeului 
de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Încadrarea piesei în contextul 
vestigiilor aparținând acestei categorii de obiecte la nivelul sitului fiind defi-
citară, cercetarea a fost extinsă spre cele mai apropiate descoperiri de oglinzi 
în așezarea de la Orheiul Vechi, căutând analogii și în alte așezări și necropole 
tumulare atribuite perioadei Hoardei de Aur de pe cursul inferior al râului 
Volga, din nordul Caucazului și în partea răsăriteană a Ucrainei actuale.
Descoperirea oglinzilor de bronz în centrele urbane din zona centrală a Mol-
dovei, împreună cu alte categorii de materiale care reprezintă marcheri ai 
culturii materiale constituite între granițele Hoardei de Aur, ne indică o dată 
în plus legăturile acestui spațiu cu anumite regiuni ale vastului imperiu înce-
pând din primul sfert al secolului al XIV-lea și până în deceniul al șaptelea al 
aceluiași secol. 

Sacral symbol of metal cauldron in the Scythian burials according 
to archaeological data and ethoanalogies

Olha BIELOPOLSKA

Scythian culture left a rich heritage. Mostly, artefacts come from burials – 
the main source of material culture. Scythian cauldrons findings also most-
ly originate from burials of both elite and civil persons. Despite the great 
amount of Scythian metal cauldrons research, their sociocultural meaning is 
not profoundly studied yet. Just a few scholars tried to investigate the sym-
bolic meaning of a cauldron, relying only on archaeological data and literary 
evidence of Herodotus, with a rare and non-systemic recall of ethnographic 
or mythological intercourse. 
Thus, the theoretical background of analogy use was profoundly studied and 
several aspects of strong analogy for metal Scythian cauldron were selected. 
The people in three areas (the Caucasus, Middle Asia and Western Siberia) 
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confirm the use of cauldron not only for mere household purposes, but also 
in sacral practices and folk traditions.
The analysis of ethnographic examples proves that in the Early Iron Age a 
cauldron might possess incredible significance in people’s belief system. No 
doubt that in burials, along with the meaning of personal belongings, it sym-
bolized sacral connection with the two worlds, family, society.
All the concepts represented in the matrix of analogies are to be carefully 
correlated now with archaeological data. The context under consideration 
are Scythian burials; the aspects of cauldron findings under analysis embrace 
the amount of vessels (one, two or more), their state (unbroken or lost their 
functionality), filling (animal bones, metal “forks” or empty), location (main 
chamber, dromos, household space). Cauldrons from burials are grouped ac-
cording to the symbolic meaning of the artefact and suggest the reconstruc-
tion of the reason why they serve as grave belongings.

Siturile fazei Tripolie CI din bazinul superior al Răutului
(Consideraţii preliminare)

Sergiu BODEAN, Sergiu HEGHEA

Cercetarea detaliată a unor zone de răspândire a siturilor culturii Cucu-
teni-Tripolie, așa cum a fost demonstrat în timp, permite precizarea area-
lului de răspândire a unui sau altui tip de așezări. Prin prospecţiunile reali-
zate pe parcursul anilor pe segmentul bazinului r. Răut, cuprins de moșiile 
localităţilor Baraboi, Ochiul Alb, Ţarigrad și Nicoreni, au fost descoperite 
mai multe situri atribuite etapei Tripolie CI. Din punct de vedere cronologic, 
unele așezări atestate le preced pe cele de tip Petreni. Singurul sit investigat 
prin săpături cu analogii la Petreni este Ţarigrad I (Glavan I), unde au fost 
cercetate resturile câtorva locuinţe de suprafaţă și gropi menajere. Un alt sit, 
Ţarigrad II, datat în prima parte a etapei Tripolie CI, este situat în lunca înal-
tă din stânga râului menţionat. Conform fotografiei aeriene analizate de către 
K.V. Šiškin, această așezare avea o structură internă complexă. La marginea 
de nord a acesteia au fost atestate câteva locuinţe, de pe suprafaţa cărora a fost 
colectată ceramică cu similitudini în ceramica siturilor de tip Bădragii Vechi. 
Aceeași situaţie este atestată vizavi, pe malul drept al Răutului, la Ochiul Alb 
II, unde locuinţele cu material similar sunt amplasate la marginea sitului din 
prima parte a etapei Tripolie CI. 
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Pe lângă descoperirile menţionate mai sus, sunt cunoscute și alte situri atri-
buite tipului Bădragii Vechi, situate în văile afluenţilor r. Răut. Ele au su-
prafaţă mai mică comparativ cu cele care le preced în timp. Din cadrul lor 
provin fragmente ceramice caracteristice acestui tip, precum și fragmente de 
figurine antropomorfe și fusaiole. Continuarea prospecţiunilor arheologice 
în această zonă, asociate cu eventuale prospecţiuni magnetometrice, vor ofe-
ri, cu siguranţă, detalii mai nuanţate privind poziţia lor cronologică și detalii 
despre structura lor internă.

Date sintetice referitoare la situl Cucuteni B de la Buznea-Silişte/După 
Grădini (com. Ion Neculce, jud. Iaşi, România)

Dumitru BOGHIAN, Sergiu-Constantin ENEA

Cunoscută prin sondajele arheologice efectuate între anii 1971-1973, de către 
A. Nițu și C. Mihai (fără a se păstra o documentație arheologică și a se pu-
blica rezultatele), prin repetate cercetări perieghetice (1983-1993, C. Mihai, 
D. Boghian; 2014-2017, D. Boghian, S.-C. Enea), și investigații de diagnostic 
arheologic (2017), așezarea de la Buznea-Siliște/După Grădini a furnizat im-
portante materiale cucuteniene, încadrate în faza B: unelte de silex și piatră, 
resturi osteologice animaliere, ceramică pictată (pahare, recipiente sferoco-
nice/piriforme, cu gura în formă de pâlnie, capace, străchini/castroane, crate-
re etc), dintre care se remarcă vasele cu reprezentări ornitomorfe (o strachină 
și o amforă), olărie uzuală și Cucuteni C, plastică antropomorfă și zoomorfă, 
complexe de locuire și gospodărești, o locuință și un complex de cult, bucăți 
de pigment mineral pregătite pentru punerea în operă, care vor fi prezentate 
și discutate asociat în lucrarea de față. 
Pe baza investigațiilor geomorfologice și a răspândirii spațiale a complexelor, 
autorii realizează o caracterizare paleo-geografică a amplasamentului sitului 
și precizează întinderea locuirii cucuteniene, iar prin evidențierea trăsătu-
rilor tehnologice, morfologice și decorative ale plasticii antropomorfe și ale 
ceramicii pictate discută încadrarea cultural-cronologică în etapa Cucuteni 
B1b, cu foarte puține moșteniri din faza anterioară (grupele stilistice γ-δ 
târzii și ε1-2). În aceste condiții, situl cucutenian de la Buznea Siliște/După 
Grădini succede locuirii Cucuteni B1a de la Costești-Cier/Lângă Școală, fiind 
contemporan, în zona Târgului Frumos, cu nivelul Cucuteni B1b de pe Cetă-
țuia de la Cucuteni-Băiceni.
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De asemenea, sunt prezentate și artefactele medievale târzii (vatra satului 
Ruscani și o eventuală curte boierească din sec. XVII-XVIII).

Particularităţile construcţiilor de habitat tripoliene din etapa BI

Dmitrii CHERNOVOL

Atât pentru fiecare etapă a culturii Tripolie, în parte, cât și pentru variante lo-
cale, în special, pot fi evidenţiate construcţii de habitat ce diferă ca arhitectură 
interioară. De cele mai multe ori, locuinţele sunt standarde, fiind compuse 
din două camere: antreul și zona locativă. Ultima, pe partea dreaptă lângă 
intrare, era prevăzută cu vatră. În baza elementelor de interior, depistate în 
locuinţele specifice etapei BI, din bazinul Nistrului de Mijloc, au fost delimi-
tate patru variante de construcţii de habitat.
Prima variantă – locuinţele din așezarea Glibochok. Antreul acestor constuc-
ţii constituie cca ¼ din suprafaţa totală a locuinţelor. Acest detaliu arhitectu-
ral nu se mai întâlnește în arealul culturii Tripolie din etapa menţionată. Ca 
exemplu putem aduce platforma nr.3, care are o suprafaţă de 286 m.p., dintre 
care 166 m.p. constituie zona de locuit, în care pentru a încălzi acest spaţiu 
au fost amenajate două vetre.
A doua varinată – construcţia din așezarea Polivanov Jar, nivelul III. În locu-
inţă, lângă peretele din spate al zonei de locuit a fost descoperită o amenajare, 
care în baza caracteristicilor arhitecturale poate corespunde unui altar. Până 
la momentul de faţă este unica construcţie de acest gen specifică etapei BI, 
cercetată în regiunea Nistrului de Mijloc.
În a treia variantă au fost incluse locuinţele care nu conţin inventar la primul 
etaj, iar în a patra variantă – construcţiile de habitat cu interior standartizat 
specific pentru primul etaj. Aceste variante au fost delimitate în baza locuin-
ţelor descoperite în așezarea Ojevo-Insula.
Specificul locuinţelor construite de comunităţile tripoliene trezește în perma-
nenţă interesul specialiștilor. Astfel, demersul nostru, fiind bazat pe evidenţi-
erea acestor variante, poate servi la soluţionarea unor probleme legate de ar-
hectura tripoliană, în special, și a celei eneolitice sud-est europene, în general.
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Situri arheologice din epoca romană descoperite în raza satului Cărbu-
na, raionul Ialoveni

Larisa CIOBANU, Vlad VORNIC

Numele localității Cărbuna a devenit bine cunoscut în mediul specialiștilor 
datorită descoperirii fortuite din anul 1961, într-o așezare Precucuteni, a fai-
mosului depozit cu 853 de piese (dintre care 444 de cupru). Însă cele mai 
multe situri arheologice înregistrate în limitele acestui sat sunt cele atribuite 
culturii Sântana de Mureș-Cerneahov (SM-C).
Primele periegheze la Cărbuna au fost efectuate în anul 1960 de L. Polevoi, 
care a descoperit patru așezări cu vestigii datând din sec. III-IV d.Hr. Trei 
dintre ele se aflau la nord-vest de sat – două pe partea stângă și una pe cea 
dreaptă a văii pârâului Căinari, iar a patra – la sud-est de localitate, în stânga 
aceluiași pârâu. De pe suprafața așezărilor au fost colectate cioburi de vase 
specifice culturii SM-C și de amfore romane, iar în perimetrul uneia se ob-
servau și urme de locuințe în forma unor aglomerări de lut ars. În 1962 Gh. 
Sergheev semnalează cea de-a cincea așezare la vest de sat, iar la 0, 8 km V 
– urmele unei presupuse necropole. Toate așezările au fost incluse în reperto-
riul siturilor sarmatice și cerneahovene, publicat de E. Rikman în anul 1975, 
cu numele Cărbuna I, II, III, IV și V. 
Repertoriul monumentelor arheologice din r-nul Căinari, elaborat în 1993 
de V. Vâlcu, conține aceleași cinci așezări aparținând culturii SM-C. Renu-
merotate însa, în ordine cronologică, după două stațiuni eneolitice, ele devin 
Cărbuna III, IV, V, VI și VII. Echipa de arheologi de la MNIM, care în 2007 
a efectuat periegheze în hotarul Cărbunei, a inclus în raportul prezentat o 
listă alcătuită din 10 așezări verificate, numerotate din nou, dintre care opt 
conțineau vestigii atribuite culturii SM-C (patru cu un singur nivel de locuire 
și patru pluristratificate). Ultimele cercetări de suprafață din microzonă au 
fost realizate în anii 2015 și 2018 de specialiștii de la ANA și IPC, fiind iden-
tificate nouă situri arheologice, inclusiv trei așezări din sec. IV d.Hr. și una 
aparținând unui orizont cultural-cronologic mai timpuriu.

Utilizarea ocrului în stațiunile paleoliticului din zona Nistrului

Serghei COVALENCO, Natalia PAȘENCIUC

Folosirea ocrului ca substanță colorantă în paleoliticul din zona Nistrului 
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poate fi considerată ca un fenomen răspândit, chiar dacă identificarea pie-
selor colorate cu ocru în straturile culturale este destul de rară. Una dintre 
principalele surse naturale de producere a colorantului au fost sferozideții, 
care reprezintă concreții globulare masive cu suprafețele netede, uneori tu-
beroase, de culoare gri sau maro. Aceste concrețiuni au fost observate în sta-
țiunile paleoliticului superior din zona Nistrului: Cosăuți, Rașcov VIII, și în 
stratul superior al stațiunii Climăuți II. Unele dintre ele au fost depistate în 
stare parțial arsă lângă vetre, având diferite tonuri de culori în funcție de gra-
dul de ardere. Pentru măcinarea și frecarea bucăților substanței de sferozideți 
arși de ocru au fost utilizaţi frecători din galeți și fragmente de plăci mari, 
pe care pot fi observate urme de caneluri liniare longitudinale și benzi de 
substanțe de ocru pe suprafețele plane, care s-au păstrat datorită faptului că 
au fost identificate în stratul cultural cu suprafața de lucru în jos. Cu ocru au 
fost colorate piesele de inventar și fragmentele mari de oase. În special, urme 
de ocru de culoare roșie au fost evidențiate pe un lustruitor din stratul 6 din 
stațiunea Cosăuți și pe fragmentul de harpon cu ornament spiralat incizat 
din stratul 2B. Ocru a fost depistat și în mormântul de copil din stratul 2B 
din stațiunea Cosăuți, lângă bazinul presupus și membrele inferioare, îndoite 
din genunchi. Urme de ocru sunt clar pronunțate pe cochiliile moluștelor 
fosile din stratul superior din stațiunea Climăuți II. Pete de ocru de culoare 
roșiatică pot fi observate pe piesele mari din stratul 5 din stațiunea Rașcov 
VIII, și anume pe suprafața inferioară a osului nazal și pe două fragmente de 
oase ale bazinului de mamut.

On Guettard’s reindeer remains from Etampes (France)

Roman CROITOR

The present communication proposes the preliminary results of the revision 
of the old osteological collection from Etampes (Northern France) stored in 
the National Museum of Natural History in Paris. Fossil reindeer remains 
from Etampes (Northern France) were reported and figured by Guettard in 
1768 for the first time. Later, some of the reindeer antlers from Guettard’s 
collection were figured by Cuvier (1808), who noticed that the cervid remains 
from Etampes belong to a quite small-sized reindeer and some of the antlers 
certainly belong to young individuals. Desmarest (1820) described the rein-
deer from Etampes as a new species Cervus guettardi, which today often is 
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regarded as a fossil subspecies of reindeer Rangifer tarandus guettardi (Des-
marest) with exceptionally thin antlers. The geological age of the fossil mate-
rial from Etampes remains unclear. Bouchud (1967) supposed that the age of 
the material from Etampes should not be younger than the final Paleolithic. 
The revision of the part of Guettard’s collection preserved in the National 
Museum of Natural History in Paris revealed the presence of tool marks on 
some of the antler remains (not figured by Cuvier, 1808, 1823), which are 
supposed to come from Etampes. The tool marks suggest that at least a part 
of antlers belonging to Guettard’s collection come from a Paleolithic archae-
ological site. Most of the antlers from the collection are shed and juvenile. 
They represent a compact size group that corresponds to the size class of 
spears and darts from the Late Paleolithic site of Cosăuți (Moldova). Therefo-
re, the available data allow concluding that the antlers of „Cervus guettardi” is 
a sample of shed antlers of juvenile reindeer collected by prehistoric humans. 
Lydekker (1886) regarded Cervus guettardi Desmarest as a junior synonym 
of Rangifer tarandus L. and this viewpoint is supported in the present paper, 
since the sample of reindeer antlers from Etampes, apparently, represents the 
humanly selected specimens with clear tool marks.

Cărămizi cu modele arhitecturale incizate din patrimoniul MNAR

Iuliana DAMIAN

În colecția Muzeului Național de Artă al României se găsesc două fragmente 
de cărămizi având incizate pe suprafețele lor ceea ce par a fi planurile unor 
biserici trilobate. Obiectele au fost descoperite în 1931 de arheologul și is-
toricul Virgil Drăghiceanu printre ruinele bisericii de la Buda-Cislău (jude-
țul Buzău), ctitorie a doamnei Neaga, soția lui Mihnea Turcitul (1577-1583; 
1585-1591) de la sfârșitul secolului al XVI-lea. Cu toate că le-a semnalat în 
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, cercetătorul nu a stăruit asu-
pra semnificației sau a rolului lor în procesul de ctitorire, probleme care con-
stituie interesul comunicării de față.
Puține astfel de obiecte, descoperite în principal în săpăturile arheologice 
din ansamblurile mănăstirești sau domnești, au fost publicate în literatura 
de specialitate. Cele câteva exemplare cunoscute, de la mănăstirile Clocociov 
(județul Olt), Hurezi (județul Vâlcea) sau de la curtea domnească de la Po-
tlogi, reprezintă planuri, profiluri sau vederi frontale ale unor biserici, inci-
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zate pe suprafețele cărămizilor înainte sau după arderea acestora. În cele mai 
multe cazuri, obiectele prezintă urme de moloz, ceea ce ar putea constitui un 
indiciu pentru utilizarea lor în cadrul lucrărilor de zidărie.
Cercetătorii par să se pună de acord asupra ipotezei conform căreia aceste 
obiecte constituiau schițe arhitecturale executate chiar de meșterii construc-
tori pentru ilustrarea proiectelor pe care urmau să le execute pentru diverși 
comanditari, însă se întâmplă frecvent ca modelul reprezentat să nu cores-
pundă vizual monumentului în perimetrul căruia a fost găsit. Acest lucru nu 
exclude total utilitatea lor într-un șantier de construcții, însă nu ar putea in-
dica și o funcție mai „simbolică”? Dacă erau suporturi de modele, de ce erau 
apoi inserate în zidul unei construcții? Cine era autorul schiței arhitecturale: 
cărămidarul, zidarul sau pietrarul?

Nufăru, jud. Tulcea – o aşezare bizantină de la gurile Dunării

Oana DAMIAN, Mihai VASILE

Investigațiile de teren, de tip sistematic/programat și preventiv, desfășurate, 
începând cu anul 1978, în intravilanul localităţii Nufăru (situată pe malul 
drept al braţului dunărean Sf. Gheorghe, la circa 12 km în aval de munici-
piul Tulcea), au permis identificarea unor vestigii aparţinând: perioadei ene-
olitice, epocii fierului (cu sugestia existenţei unei așezări din secolele IV-III 
î.Hr.), epocii romano-bizantine (două mici fortificaţii, locuire și morminte, 
datând din secolele IV-VII), epocii medio-bizantine (o cetate, cu așezarea și 
necropolele corespunzătoare, încadrabile în secolele X-XIII), epocii moderne 
(viețuire și două nuclee cimiteriale din secolele XVIII-XIX). 
În ceea ce privește epoca bizantină – cea care dă nota definitorie a sitului de la 
Nufăru –, cercetările arheologice au contribuit la descoperirea unei fortificații 
ridicate a fundamentis la sfârșitul secolului al X-lea, prin reconstituirea tra-
seului zidului de incintă (reperat sub forma unor tronsoane, pe laturile unui 
promontoriu stâncos, al cărui contur îl urmărea), delimitând o suprafață de 
circa 6 ha, și identificarea unor elemente de fortificaţie (turnuri) pe curtinele 
de est, vest și nord, a instalaţiei portuare (în extremitatea nordică a sitului) 
și a unui „zid-baraj” (în cea sudică). Descoperirile de complexe (de locuire, 
meșteșugărești, menajere și funerare) și de materiale arheologice, definind 
viețuirea (din interiorul fortificației sau extinsă dincolo de zidurile aceste-
ia), și cimitirele aferente, cu raporturile stratigrafice, spațiale și cronologi-
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ce identificate și datele bioarheologice obținute, au permis conturarea unei 
imagini complexe asupra evoluției unei așezări de tip urban de la Dunărea de 
Jos, abandonate în vremea marii invazii tătare (deși unele indicii ceramice și 
monetare din secolele XIII-XIV par să sugereze o continuitate de ocupare a 
zonei în forme foarte restrânse). 

Tezaure cu monede moldoveneşti din secolul al XIV-lea, 
recent descoperite în Republica Moldova şi Ucraina

Lilia DERGACIOVA

În comunicarea de față vor fi prezentate informații despre tezaure de monede 
moldovenești din secolul al XIV-lea, recent descoperite în Republica Moldo-
va și Ucraina. Acestea sunt:
1. Raionul Nisporeni, passim. Tezaurul a fost descoperit în iarna anului 2016. 
Componența acestuia nu ne este cunoscută, s-au păstrat informații despre 
cinci exemplare de la Petru I. Piesele acestea au fost aduse la MNIM pentru a 
fi determinate și valorificate.
2. Balatina, r-nul Glodeni. Depozitul a fost găsit în jurul anilor 2015-2016, 
fiind compus, conform informațiilor adunate ulterior, din 25-30 de monede 
de argint, emisiunile moldovenești de la Petru I și haliciene ale unui emitent 
neprecizat (în total 2 ex.). Am avut acces la un singur exemplar de la Petru I. 
3. Gordeuți, r-nul Hotin, reg. Cernăuți. Complexul a fost descoperit în anul 
2015, fiind format din 13 exemplare – 12 groși de la Petru I și un groș de la 
Ludovic I Anjou, emis pentru Rusia de Halici. Piesele se păstrează într-o co-
lecție privată din Ucraina.
4. Ucraina passim. Tezaur sau un fragment de tezaur, compus din 21 de groși 
moldovenești, emisiunile lui Petru I (17 ex.) și monedele cu numele lui Petru, 
atribuite lui Roman I (4 ex.). Acest lot de piese a fost expus în sursele Web 
fără detalii asupra provenienței exemplarelor. 
Informații despre tezaure monetare noi vin în completarea repertoriului nu-
mismatic. Referindu-ne la tezaurul de la Gordeuți, menționăm că acesta se 
alătură altor depozite cu o structură similară, deja menționate în literatura 
de specialitate (spre exemplu, complexe din Ucraina, atestate în regiunile 
Cernăuți, Cameneț-Podolskij, Hmelnițkij etc.). În schimb, tezaure atestate 
în spațiul pruto-nistrean sunt mai puțin cunoscute. De fapt, până nu demult 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
CULTURAL HERITAGE: RESEARCH, VALORIZATION, PROMOTION (10th Edition)

45

ele nu au fost descoperite în acest teritoriu și de aceea apariția lor este atât de 
importantă pentru istoria regiunii.

Pătrunderi sudice ale culturii Komarov. Câteva observații privitoare la 
descoperiri arheologice vechi şi noi din arealul subcarpatic

Vasile DIACONU

În literatura arheologică românească s-a discutat mai aplicat în ultimele de-
cenii despre comunitățile Komarov, mai ales după cercetările sistematice 
efectuate în necropole tumulare sau așezări din zona de nord a Moldovei. 
Repertorierea siturilor și a descoperirilor atribuite acestui mediu cultural a 
arătat faptul că populațiile respective au ocupat un teritoriu care corespunde, 
din punct de vedere geografic, Podișului Sucevei și Câmpiei Moldovei. 
Pentru zona submontană a spațiului est-carpatic s-a constatat că majoritatea 
descoperirilor atribuite culturii Komarov sunt răspândite până la Valea Mol-
dovei, aceasta putând fi considerată, în linii generale, limita sudică a răspân-
dirii comunităților amintite. Cu toate acestea, și dincolo de Valea Moldovei 
sunt atestate situri ce cuprind astfel de vestigii, iar unele sunt documentate 
până aproape de Valea Trotușului. 
În arealul studiat, elemente Komarov apar în câteva situri legate de exploa-
tarea sării, sau în stațiuni care cuprind vestigii din diverse etape ale epocii 
bronzului. 
În zona subcarpatică sunt cunoscute mai multe situații în care elemente ce-
ramice tipice mediului Komarov se întâlnesc în asociere cu materiale Noua. 
Cercetările recente au permis descoperirea unor materiale ceramice Koma-
rov în așezări ale altor epoci (Răucești, Grumăzești, Topolița, Țolici), ceea ce 
poate fi interpretat ca locuiri de scurtă durată, sau posibile importuri. 
O situație aparte o prezintă descoperirile funerare din orașul Roman (jud. 
Neamț), unde au fost identificate mai multe complexe funerare ale epocii 
bronzului, dintre care două aveau în inventar vase tipice mediului Komarov, 
în asociere cu altele care prezintă trăsături monteorene. 
Având în vedere cele enunțate anterior, se impune o analiză mai amănunțită 
a ceea ce înseamnă stabilirea limitei sudice a culturii Komarov, precum și 
raporturile de contemporaneitate cu diverse culturi ale epocii bronzului.
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Biografii ale vaselor neolitice de la Vădastra (sudul României)

Radu-Alexandru DRAGOMAN

Tradiția ceramică Vădastra reprezintă una dintre așa-numitele „culturi arhe-
ologice” neolitice (cca 5200-4900 BC) din sudul României și nordul Bulga-
riei. De la primele descoperiri, petrecute în anii 1920, și până astăzi, decorul 
vaselor Vădastra a atras deopotrivă atenția arheologilor, artiștilor ceramiști 
și publicului larg. 
Cu puține excepții, studierea ceramicii Vădastra a fost dominată de o filoso-
fie de cercetare cultural-istorică, preocupată aproape exclusiv de cronologia 
relativă a materialelor. Chiar și multe dintre studiile tehnologice, demne de 
toată aprecierea, au avut în principal menirea de a verifica existența unor 
eventuale diferențe între diverse categorii ceramice presupuse a fi cronologic 
diferite. De asemenea, datorită fundamentelor moderniste ale cercetării, di-
versele aspecte ale tehnologiei ceramicii Vădastra au fost separate de aspec-
tele sociale și religioase. Aceste constatări nu caracterizează doar cercetarea 
ceramicii Vădastra, ci o bună parte din analizele ceramice mai vechi sau mai 
noi din arheologia românească. 
Pe baza unor vase neolitice descoperite în așezarea de la Vădastra-„Măgu-
ra Fetelor”/„Dealul Cișmelei” (jud. Olt), în comunicarea de față susțin că o 
abordare biografică ne ajută să obținem o imagine asupra vaselor neolitice 
mai nuanțată și mai complexă decât cea construită de discursurile cultural-is-
torice sau funcționaliste, integrând și punând în relație date de ordin tehno-
logic, social și religios. Nivelul analizei nu îl constituie categoriile ceramice 
în ansamblul lor (cu toate că și aceasta este o cale), ci vasele individuale. În 
această prezentare, fiecare obiect discutat este considerat a fi reprezentativ 
pentru o anumită biografie, cu mențiunea că au titlu de exemplu, fiind depar-
te de a ilustra repertoriul de biografii posibile. 

Complexe arheologice cu câini descoperite la Nufăru (secolele XI-XIII)

Valentin DUMITRAȘCU

În urma cercetărilor arheologice desfășurate în situl de la Nufăru, jud. Tulcea, 
cu precădere în perioada 2013-2016, au fost evidențiate o serie de complexe 
încadrate în secolele XI-XIII, ce conțin elemente scheletice de la aproximativ 
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20 de câini, în conexiune anatomică sau disparate. În unele cazuri, oasele de 
câini sunt asociate cu oase umane, oase de diferite animale, fragmente cera-
mice sau amenajări intenționate cu pietre. 
Majoritatea indivizilor sunt adulți și o parte considerabilă dintre ei prezintă 
urme de traume vindecate (fracturi, lovituri, infecții), ceea ce dovedește că 
oamenii i-au îngrijit și i-au hrănit în timp ce erau răniți sau bolnavi. Înălți-
mea la greabăn a câinilor de la Nufăru atinge cele mai ridicate cote din evul 
mediu românesc. Cei mai mulți câini sunt de talie supramedie și mare (54-66 
cm), putând fi folosiți pentru pază, apărarea turmelor sau vânătoare, ceea ce 
poate explica și multiplele traume vindecate prezente pe oasele lor.
În afară de câinii depuși și îngropați cu grijă, alții au fost aruncați la întâmpla-
re într-o groapă comună (aproximativ jumătate dintre ei). Aceștia din urmă 
prezintă urme de dinți pe majoritatea elementelor scheletice, provocate de 
alte carnivore, cel mai probabil alți câini, dar și de rozătoare (șoareci). În 
același timp, în groapa comună sunt subreprezentate extremitățile distale ale 
membrelor (metapodii, falange), elemente care, de obicei, rămân atașate de 
blană atunci când unele animale sunt jupuite (este valabil pentru vulpe, lup, 
urs, iepure, castor etc). Dacă acceptăm ipoteza prelevării blănii acestor câini 
înainte de a fi fost aruncați în groapă, atunci putem explica și urmele de roa-
dere prezente pe resturile lor scheletice, accesul la carcasa animalelor fiind 
ușurat de lipsa pielii. 

Discuții despre un complex cucutenian. Studiu de caz: Groapa 5/2015 
din situl de la Costeşti-Cier

Sergiu-Constantin ENEA, Dumitru BOGHIAN, 
Constantin APARASCHIVEI, Sorin IGNĂTESCU

Așezarea pluristratificată de la Costești-Cier, cercetată între anii 2012-2017, 
a furnizat numeroase și importante complexe arheologice, printre care și câ-
teva gropi Cucuteni A2-A3, dintre care se evidențiază Gr. 5/2015, ale cărei 
caracteristici tipologice și funcționale le vom prezenta, sintetic și integrat, 
în comparație cu descoperirile similare din alte situri sincrone și diacronice. 
Acest complex, descoperit în S.I/2012, car.35-37a-b (m. 34, 40-36, 75), era 
de dimensiuni mari, având, pe axul de NNE-SSV: D. gurii=2, 35 m; D. max. 
la -1, 20=2, 55 m; Adâncimea max.=2, 35 m, în dreptul m. 35, 20-35, 40; 
Adâncimea reală=1, 35 m, și pe axul NNV-SSE: D. gurii=2, 45 m; D. max. la 
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-1, 20=2, 65 m, cu un volum de cca 6 m3. A avut o formă circulară, în plan 
orizontal, și de pungă gâtuită, cu pereții ușor rotunjiți și fundul albiat, în 
profil vertical. Această groapă Cucuteni A2-3 a fost săpată, probabil, la înce-
putul primului nivel ocupațional din sit, pentru exploatarea argilei și gresiei 
sarmațiene, și umplută, în timp, cu 4 straturi majore, subîmpărțite, fiecare, în 
cel puțin câte două orizonturi (importante pentru micro-stratigrafia comple-
xului și sitului), alcătuite din resturi de combustie (cenușă, cărbuni mărunți), 
lipituri ”mozaicale” de vatră, 3183 de fragmente ceramice: uzuale, semifine 
și fine, pictate bi- și tricrom și cu decoruri incizate, asociate cu pictură albă 
și roșie crudă, de aspect Hăbășești, materiale scheletice de mamifere, sco-
ici Unio, cochilii de melci Helix, plastică antropomorfă și zoomorfă, câteva 
unelte din silex, piatră și os, rezultate atât din activitatea de olărit, cât și din 
locuirea din sit. Din nivelurile de depunere, au fost prelevate, micro-strati-
grafic, zece probe, pentru analize pedologice și sporo-polinice, iar resturile 
scheletice animale se află în studiu arheozoologic.

Circumstanțele delimitării unui număr redus de monumente 
hallstattiene târzii din a doua jum. a sec. VII – sf. de sec. VI î.Hr.

Andrian FORMANCIUC

Perioada hallstattiană târzie (a doua jum. a sec. VII – sfârșit de sec. VI î.Hr.) 
în spațiul extra-carpatic, în prezent este cunoscută printr-un număr relativ 
modest de situri. Ea corespunde cu începutul destrămării complexului cultu-
ral Basarabi-Șoldănești în întregul său areal: de la Dunărea de Mijloc – până 
în bazinul Nistrului. Se constituie mai multe grupuri culturale, cum sunt cele 
de la Gogoșu, Balta Verde, Bârsești-Ferigele din teritoriile cuprinse între Car-
pații Meridionali și de Curbură – bazinul Dunării și grupul podolian de vest/
podolian-moldav în spațiul nord-est-carpatic (Bucovina, Depresiunea Rădă-
uți și Podișul Moldovei de Nord), grupuri culturale care au participat direct 
(ca substrat) la formarea culturii getice timpurii. Identificarea monumente-
lor atribuite perioadei date este cauzată de o serie de circumstanțe, parțial 
examinate de specialiștii în domeniu precum:
- dificultatea extremă a separării cronologice în baza indicatorilor cronolo-
gici disponibili în prezent, a obiectivelor arheologice din sec. VII de cele din 
sec. VIII î.Hr., la fel ca și separarea monumentelor de mai târziu din sec. V 
de cele din sec. VI î.Hr.; 
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- cercetările arheologice reduse din ultimii ani creează suficiente dificultăți în 
studierea și cunoașterea mai detaliată a acestei perioade; 
- este, de asemenea, important de a ține cont de faptul că numărul populației, 
pentru această perioadă, ca și în regiunile limitrofe, este destul de redus sau 
chiar mai redus ca în perioada ce i-a precedat, intensitatea siturilor fiind destul 
de modestă. Una din problemele dificile constă în stabilirea cu certitudine a 
apartenenței etnice a popoarelor care au lăsat aceste monumente. În majorita-
tea monumentelor de la est de Carpaţi și de la nord de Dunărea de Jos au fost 
sesizate materiale similare, în unele cazuri până la identitate cu cele descoperite 
chiar la sud de Dunăre. În baza acestor realităţi, se poate de conchis că ele apar-
ţineau unor grupuri de comunităţi înrudite, în majoritate tracice, și doar într-o 
cantitate destul de mică și altor etnii, neexistând hiatus-uri culturale.

Pathologies and abnormalities discovered in the skeletal sample from 
Aroneanu Monastery Necropolis, 16th-19th centuries (Iaşi county, 
Romania)

Vasilica-Monica GROZA, Ozana-Maria PETRARU, Luminița BEJENARU

This study presents pathologies and abnormalities identified on the skeletal 
sample discovered in 2014, in the Aroneanu Monastery Necropolis of Iași 
(Iași County, Romania). According to the archaeological information, the 
necropolis was used during the 16th-19th centuries. The analyzed sample in-
cludes a total of 79 skeletons (originated from inhumation tombs and reburi-
als), out of which 17 belonged to children (aged 0-14 years: 21.52%), two to 
adolescents (14-20 years: 2.53%), nine to adults (20-30 years: 11.39%), 47 to 
matures (30-60 years: 59.49%) and only four to elderly (60-x years: 5.06%). 
The preservation status of the skeletons is unsatisfactory. The distribution by 
sex indicates a higher male frequency (42 men and 20 women – with a mas-
culinity index of 2.10). The average life span, both for the entire series (0-x 
years - 36.61 years), and by sex (20-x years – 47.38 years in the male group 
and 41.97 years in the female group) has similar values to those estimated for 
the late medieval populations who inhabited the Central Moldavian Plateau. 
The pathologies, abnormalities features were evaluated both separately by sex 
and for the entire sample. In the cranial segment (for the entire sample), wor-
mian bones recorded the highest frequency, followed by the supragingival 
dental calculus, dental caries, radicular remains and metopic suture. Other 
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pathologies and abnormalities (i.e. granuloma, edentia, hypodontia, cribra 
orbitalia and cranial trauma) were sporadic. In the postcranial segment, the 
most frequent pathology is the osteoarthritis, and as abnormalities we menti-
on extra facets of the tibia, spina bifida occulta and sacralization. In the male 
series, the frequency of pathologies and abnormalities is higher compared to 
the female series. There are no pathologies and anomalies on the skeletons of 
children and adolescents.

Structurile de habitat în abordările cultural-cronologice 
de la sfârşitul primei epoci a fierului în spaţiul carpato-nistrean

Vasile HAHEU

Dintre artefactele arheologice utilizate în procedura de atribuire cultu-
ral-cronologică a vestigiilor epocii hallstattiene târzii, un rol aparte revine 
structurilor de habitat – așezări, locuinţe etc. Realizarea dezideratului presu-
pune evidenţierea tradiţiilor culturilor precedente din regiune, precum și a 
elementelor inovatoare. Pentru ultimele este de dorit de a determina originea 
acestora. Culturile locale din perioada hallstattiană timpurie și mijlocie nu au 
un conţinut relevant în această privinţă, ele neparticipând sub nici o formă 
la constituirea masivului traco-getic. Blocul cultural pe care acesta îl succede 
și cu care este înrudit îl prezintă cultura Basarabi-Șoldănești. Pentru ultima 
este caracteristică amplasarea așezărilor pe locuri joase aproape de sursele 
acvatice, pe când cele traco-getice sunt pe locuri înalte greu accesibile. Pentru 
perioada traco-getică, începând cu a doua jum. a sec. VII, apar noi obiective 
de habitat – fortificaţiile, care practic lipsesc în culturile precedente din regi-
une. În calitate de structuri de trai sunt atestate tipurile tradiţionale – locuin-
ţe de suprafaţă cu baza adâncită și bordeiele. Acestea coexistă pentru întreaga 
perioadă a culturii, fiind nu atât un artefact cronologic, ci social. Referitor 
la structurile de suprafaţă, sunt atestate o serie de elemente novatoare: apar 
locuinţele de piatră, casele au pridvor și suprafeţe pavate cu piatră la intrare. 
La unele situri au fost atestate pavaje ale străzilor, locurile pieţei centrale, 
construcţii comunitare de cult, îngrădiri ale curţilor. Multe dintre inovaţiile 
invocate par a fi de origine grecească. În toate cazurile, componentele struc-
turilor de habitat în sine nu pot prezenta artefacte cu conţinut etno-crono-
logic distinct în cazul lipsei unui lot de descoperiri arheologice însoţitoare 
– ceramică și alte vestigii materiale.
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O fibulă „langobardă” descoperită în necropola de tip Poieneşti-
Lukaševka de la Dolineni (reg. Cernăuţi, Ucraina): exemplu al unor 
legături între Europa Central-Nordică şi spațiul carpato-nistrean în 
epoca preromană recentă a fierului

Vasile IARMULSCHI

Acum patru decenii, la Dolineni (reg. Cernăuți, Ucraina), G. I. Smirnova 
descoperea o necropolă datată din epoca preromană recentă a fierului. Pe 
parcursul a cinci campanii de săpături arheologice (1977-1978, 1985, 1987-
1988) au fost dezvelite 58 de morminte de incinerație. Ritul, ritualurile fune-
rare, dar, în special, inventarul arheologic găsit au permis atribuirea acestui 
sit culturii Poienești-Lukaševka.
În comunicarea ce urmează să o prezentăm, vom pune în discuție diferite 
aspecte (originea, cronologia etc.) legate de fibula „langobardă” (în literatura 
germană Rechteckfibel) descoperită în M. 4 (incinerație în groapă), pentru 
care, până la moment, nu sunt cunoscute analogii în mediul culturii Poie-
nești-Lukaševka. 
Această piesă face parte din așa-numitele Rechekfibeln, răspândite în Europa 
Central-Nordică, mai exact pe cursul mijlociu și inferior al Elbei și în Scandi-
navia. În acel spațiu, asemenea fibule sunt datate, de regulă, în LT D1-LT D2. 
Exemplarul de la Dolineni este un tip de agrafă deosebit nu doar pentru re-
giunea carpato-nistreană, cât și pentru întreaga Europă de Est. Potrivit opi-
niei noastre, fibula de la Dolineni indică o contribuție deosebită din zona 
nord-vestică a cercului cultural (în germană, Kulturkreis) Jastorf la originea 
culturii Poienești-Lukaševka. Având în vedere datarea destul de târzie a fi-
bulei de la Dolineni, opinăm că în a doua jumătate a sec. II î.Hr., în regiunea 
carpato-nistreană, a pătruns un nou val de populații venite din Europa Cen-
tral-Nordică. 
Astfel, fibula de la Dolineni completează cu noi date diferite aspecte legate 
de problema migrațiilor și locuirii, în silvostepa est-carpatică, în epoca pre-
romană recentă a fierului, a unor populații a căror ”patrie de origine” a fost 
Europa Central-Nordică. 
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Descoperirea fortificației antice Carsidava la marginea oraşului Soroca

Vitalie IAȚIUC

Cea mai timpurie atestare cartografică a așezării nistrene Soroca se găsește pe 
harta lui Claudius Ptolemeu, editată la mijlocul secolului al II-lea. Localitatea 
apare aici sub numele de Carsidava, fiind situată pe malul râului Tyras. La 
Carsidava antică s-au referit ilustrul cărturar enciclopedist Dimitrie Cante-
mir, precum și recenta lucrare științifică elaborată de Ptolemey Workgroup. 
Încă în anul 1962, V.I. Marchevici a descoperit pe un deal la marginea sudică 
a or. Soroca, în partea de sus, a așa-numitei stânci a lui Bechir, unde se înalță 
„Lumânarea Recunoștinței”, o așezare eneolitică Cucuteni-Tripolie (3600-
3050 î.Hr.). Ion Hâncu, în 2003, a făcut anumite sugestii despre perioada 
antică sau evul mediu timpuriu, fapt ce rămâne a fi precizat în urma unor 
eventuale cercetări.
Examinarea atentă a imaginilor din satelit, folosirea dronei cu cameră vi-
deo, prelucrate cu programe Geo informaționale, ne-au dat posibilitatea de 
a descoperi noi vestigii ale civilizației urbane vechi, ascunse în pământ timp 
de mai multe secole. În zona centrala a așezământului vechi se evidențiază o 
cetate de plan trapezoidal, cu laturi paralele de 280 m și 240 m, celelalte două 
având lungimea de circa 175 m. Suprafața ei ajunge la 50 000 m2. În interiorul 
cetății au fost descoperite câteva structuri. Cea mai mare dintre ele, cu un 
diametru de 50 m, se află practic în centrul cetății trapezoidale. În exteriorul 
acestei fortificații sunt alte cinci structuri defensive, paralele, de formă semi-
circulară, având o lungime de la 800 m până la 1500 m.
Așadar, sub protecția zidurilor era un teritoriu de 85 ha, precum si o porțiune 
a malului drept al Nistrului cu o lungime de 800 m. Se pare că anume în acest 
loc ar fi fost situat orașul antic Carsidava. Următoarele cercetări arheologice 
ne vor da mai multe detalii despre această construcție.

Mormintele plane din interfluviul pruto-nistrean din perioada Hoardei 
de Aur

Vitalii JELEZNÎI

A fost efectuată cercetarea înhumărilor plane ale interfluviului pruto-nis-
trean din perioada Hoardei de Aur. Complexele cercetate sunt reprezentate 
prin cinci necropole plane (Trebujeni, Limbari, Școala Nouă, Seliște, Orheiul 
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Vechi) și două morminte izolate plane (Hîrtopul Mare, Frumușica). Dintre 
acestea, un complex era amplasat pe teritoriul Hoardei de Aur, orașului Șehr 
al-Djedid (Orheiul Vechi), restul erau amplasate în afara zonei urbane.
Ca urmare a analizei ritualurilor funerare ale acestor monumente, în com-
poziția lor au fost identificate componente nomadice păgâne și islamice. În 
această diferențiere au fost identificați indicatori semnificativi la astfel de 
criterii, cum ar fi: prezența sau absența inventarului, orientarea și trăsătu-
rile caracteristice ale poziției scheletului (capului, mâinilor) defunctului în 
mormânt. Printre componentul nomadic al monumentelor cercetate cel mai 
expresiv și clar este reprezentat ritualul mongol, care se deosebește prin ori-
entare nordică a morților, precum și procentul înalt al inventarelor funerare. 
Cum s-a dovedit, înhumările mongole formau necropole și existau, în prin-
cipiu, separat de un alt masiv de înhumări – efectuate după ritualul islamic. 
Probabil că a existat și o diferență cronologică între monumentele acestor 
două categorii de populație. Unele piese din mormintele mongole permit da-
tarea și să le referim la etapa timpurie a perioadei Hoardei de Aur – a doua 
jumătate a secolului al XIII-lea (și, probabil, până la începutul secolului al 
XIV-lea). Întrucât necropola de la Orheiul Vechi ființa în timpul existenței 
orașului (anii 30-60, secolul al XIV-lea). În același timp, probabil, a funcți-
onat și necropola Trebujeni, care se referea la oraș. Ambele complexe au o 
puternică influență islamică asupra ritualului de înmormântare.

Vârful de lance: armă şi element al statutului social

Ciprian-Cătălin LAZANU

Vârfurile de lance reprezintă un element important în armamentul epocii 
bronzului. În Podișul Bârladului au fost descoperite patru vârfuri de lance, 
toate fiind descoperiri întâmplătoare, și nu sunt date în ceea ce privește con-
dițiile de depunere. Pentru încadrarea tipologică au fost utilizate lungimea și 
forma tocului și a lamei și proporțiile dintre acestea. Pe baza acestor caracte-
ristici, cele patru piese sunt încadrate în tipurile Krasnyi Mayak, Dremajlov-
ka și Obukhovka. 
În Podișul Bârladului au fost descoperite două piese ce aparțin tipului Krasnyi 
Mayak: în depozitul de obiecte de bronz de la Oțeleni-Cimitirul Ortodox și 
Bârlad, ambele în județul Vaslui. Acestea sunt răspândite în mediul culturii 
Sabatinovka și sunt legate de centrul metalurgic de la Krasnyi Mayak. Din 
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punct de vedere cronologic, sunt încadrate în seria de bronzuri Râșești-Bă-
leni, din perioada Br D. Din tipul Dremajlovka avem o singură piesă desco-
perită, cea de la Stuhuleț-Grădina C.A.P., județul Vaslui, și face parte din-
tr-un depozit de obiecte de bronz ce a apărut în cadrul unei așezări. Aceste 
piese sunt răspândite cu precădere în zona Donului Inferior, descoperirea de 
la Stuhuleț fiind una izolată în aria culturii Noua. Vârful de lance de la Huși, 
județul Vaslui, aparține tipului Obukhovka și constituie o descoperire izola-
tă, fără a se cunoaște date despre contextul în care au fost depuse. 
Analizele compoziționale pot oferi o gamă largă de răspunsuri: despre ma-
teria primă utilizată, procesul tehnologic și centrele metalurgice de unde 
provin piesele în discuție. Din păcate, pentru complexul cultural Noua-Sa-
batinovka se cunosc puține analize metalografice pentru vârfurile de lance. 
În acest sens, am efectuat o serie de analize pe trei vârfuri de lance, Oțeleni, 
Stuhuleț și Huși. Raportând datele obținute de noi cu cele cunoscute de la alte 
piese din aceeași categorie tipologică, putem să vedem dacă există un anumit 
tipar legat de rapoartele Cu/Sn, Fe/Zn, Pb/Ag, Pb/Bi, Sn/Pb, As/Sb. Analizele 
compoziționale pot oferi date și în ceea ce privește reciclarea obiectelor din 
bronz, dar și asupra schimbărilor fizico-chimice ce au afectat obiectul din 
bronz de după depunere.

Particularităţile de răspândire a vestigiilor getice în silvostepa 
de la vest de Prut

Alexandru LEVINSCHI

Luând ca bază principiile și legităţile de amplasare a siturilor getice în silvos-
tepa spaţiului pruto-nistrean, am efectuat analiza vestigiilor epocii fierului 
din regiunea corespunzătoare din dreapta Prutului. Ca rezultat al reviziei 
efectuate, din cele circa 400 situri atribuite sec. VII-III î.Hr., doar în 97 de 
puncte am considerat a fi prezent un nivel de locuire (sec. VI-IV î.Hr.) atri-
buit culturii getice (inclusiv circa o pătrime nesigure).
Facem doar două constatări preliminare. În primul rând, în nord-nord-vestul 
Podișului Sucevei apar la distanţă mai mare una de alta doar așezări fortifica-
te, inclusiv complexul de la Stâncești. Doar o singură așezare, fortificată, este 
în nordul Subcarpaţilor Moldovei și două așezări, fortificate, sunt în nord-es-
tul Subcarpaţilor Curburii. Grosul siturilor sunt concentrate la periferia de 
sud-est, est și nord a Podișului Bârladului, precum și în sud-estul Podișului 
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Sucevei. În aceste din urmă zone sunt atât așezări deschise, cât și fortificate. 
Cea de a doua constatare este faptul că toate necropolele din acest spaţiu, 
considerate de toţi cercetătorii a fi getice, sunt amplasate la o distanţă de circa 
25-45 km de cele mai apropiate situri ce au intrat în repertoriul revăzut ca 
fiind atribuite geţilor.
Această constatare ar putea presupune că geţii din dreapta Prutului au pre-
ferat cu totul alt mediu de trai și că criteriile selecţiei efectuate nu se supun 
acelorași legităţi constatate pentru vestigiile similare dintre Prut și Nistru sau 
situaţia din dreapta Prutului poate fi de o cu totul altă natură, care urmează 
a fi stabilită.

Investigaţiile arheologice din anul 2000 în aşezarea cu mai multe 
niveluri de locuire Trinca „Izvorul lui Luca”

Oleg LEVIŢKI, Livia SÎRBU

Investigaţiile arheologice din anul 2000 au avut drept scop aprofundarea cer-
cetării în partea centrală a așezării. În acest sens, au fost extinse spre nord-
est secţiunile trasate în anii precedenţi (VIII, IX și X), primele două cu câte 
o casetă, iar a treia cu două. Ca rezultat al cercetărilor a fost descoperită o 
bogată colecţie de materiale litice din paleoliticul superior; ceramică, piese 
de inventar și o locuinţă de suprafaţă aparţinând eneoliticlui târziu de tip 
Gordinești; ceramică specifică epocii bronzului; ceramică, piese de inventar, 
o locuinţă de suprafaţă și trei gropi menajere atribuite epocii fierului timpu-
riu. Considerăm important să subliniem că în sectorul care cuprinde aceste 
secţiuni au fost depistate mai multe vestigii din perioada timpurie și târzie a 
epocii bronzului, comparativ cu alte zone cercetate.
Concomitent, cercetările au fost efectuate și în cadrul secţiunii XI. Materialul 
descoperit, ca și în cazul celorlalte secţiuni, aparţine mai multor orizonturi 
cultural-cronologice, deja cunoscute în cadrul așezării. Cele mai reprezen-
tative și diverse sunt vestigiile specifice epocii fierului timpuriu. Alături de 
bogata colecţie ceramică și varietatea pieselor de inventar au fost cercetate 
resturile unei locuinţe adâncite, două vetre amenajate din pietre de calcar, o 
platformă din piatră și o groapă menajeră.
Rezultatele cercetărilor arheologice din anul 2000 au contribuit esenţial la 
nuanţarea tuturor orizonturilor cultural-cronologice prezente în cadrul așe-
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zării, la completarea repertoriului complexelor arheologice, a tipurilor de 
vase, unelte, ustensile și piese cu caracter votiv. De asemenea, în urma cora-
portării acestora la rezultatele din campaniile anterioare, a fost posibilă iden-
tificarea mai clară a organizării interne și a planigrafiei așezării. Toate acestea 
vin să confirme importanţa monumentului în cercetarea proceselor culturale 
din Podișul Moldovei de Nord în preistorie.

Using GIS methods for determining trends in the formation of habitation 
localities in the region of middle Dniester basin in the 10th-13th cent. AD

Olga MANIGDA

The purpose of the research is to use the capabilities of analytic tools focu-
sed at the determination of the index of the nearest neighborhood, the mean 
nearest distance between synchronous sites and the determination of the 
near and remote countryside of fortified settlements in the territory of the 
Terebovl princedom of the Galich land. This social formation occupied the 
basin of middle Dnister and functioned in the period of the X - XIII centu-
ries AD. The Author also directed the investigation on the problem of anci-
ent agglomeration of sites, their weight (status) for the region. That`s why 
the algorithms of GIS analysis were used. In order to create the necessary 
conditions for analysis, the author formed a number of surfaces reflecting 
the topography, the hydro system and the historical situation of the region. 
Type layers of three categories of sites were created. These are non-fortified 
rural sites, settlements and cemeteries reflecting the chronological sequence 
of the development of the region from the X to the XIII century AD. On the 
base of this archaeological geoinformation system, a number of analytical 
surfaces were modeled with the aid of various tools of the Spatial Analyst 
software ArcMap 10.1 modules. They reflect the areas of compact settling 
from the earliest phases (the X century), the concentration of specific groups 
of settlements implying different ways of settling, such as linking to fortified 
sites, the exclusively rural settling, etc. Rural settlements are investigated in 
the context of synchronous fortified settlements and cemeteries. It enables 
us to trace tentatively the neighborhood of the presumed early settlements 
and their evolution from the X to the XIII century AD. This experience could 
be interesting for understanding settlement patterns not only in medieval 
archaeology but also their multipurpose and wide application in settlement 
patterns in all historical epochs.
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Un nou lot de amfore greceşti descoperite la Callatis, în chora callatiană 
şi în zona portului antic

Natalia MATEEVICI, Mihai IONESCU

Introducerea în circuitul știinţific a artefactelor noi descoperite este un prilej 
de a familiariza colegii cu noile cercetări și descoperiri, de a obţine, dar și de a 
oferi, noi date și informaţii privind una sau altă temă de cercetare. Pentru spe-
cialiștii în arheologia clasică, considerăm că prezintă un anumit interes noile 
descoperiri de amfore de pe litoralul dobrogean. În acest articol prezentăm un 
lot de amfore grecești, care provin din zona Callatisului antic. Descoperite pe 
parcursul ultimilor ani și prin diverse împrejurări: de la descoperiri passim, la 
cele provenite din epave din zona portului vechiului Callatis, cele descoperite 
în timpul săpăturilor de salvare sau, mai recent, cercetări subacvatice.
Lotul cuprinde atât vase întregi și întregibile, cât și fragmente de amfore gre-
cești. Printre centrele exportatoare elene (ale căror vase fac parte din lotul 
dat), care pe parcursul a circa cinci secole și-au livrat mărfurile în amforele 
comerciale, în regiunile vest și nord-vest pontice, se numără Mende, Chios 
(de tip nou), Peparethos, Cnidos, Thasos, Sinope, Chersones etc.
Încadrarea cronologică include perioada cuprinsă între cel de al doilea sfert 
al sec. V î.Hr., pe baza amforei de Mende, de tipul I-A-2, și mijlocul sec. III 
î.Hr., drept reper cronologic servind amfora de Sinope, de tip II-D, datată la 
mijlocul sec. IV – mijlocul sec. III î.Hr.). Printre piesele care datează în limita 
inferioară a lotului se numără și fragmentul unei ștampile (fragmentare) de 
amforă de Thasos, pe care a fost gravat numele magistratului Ἡγησίπολις, a 
cărui activitate se încadrează între anii 248 - 235 î.Hr.
Majoritatea pieselor se păstrează la Muzeul de Arheologie din Mangalia, une-
le urmează doar să intre în patrimoniul instituţiei vizate.

Fostele castre ale provinciei Dacia şi purtătorii culturii Sântana de 
Mureş-Černjachov

Dan MATEI

Situaţia fostelor castre ale provinciei Dacia în veacul al III-lea după evacu-
area aureliană și în veacul următor este realmente cunoscută numai sumar. 
Cauzele pentru această stare de fapt sunt multiple și nu vor fi menţionate aici.
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Mai bine evidenţiate apar la momentul actual descoperirile elementelor de 
cultură materială puse pe seama complexului cultural Sântana de Mureș-Čer-
njachov efectuate în interiorul unor castre de odinioară. Este vorba despre cele 
de la Gherla, Veţel (în acest punct, rămâne de lămurit dacă este vorba de o ma-
nifestare efectivă a respectivului orizont cultural ori doar de o difuzare a unor 
bunuri pe un areal mai larg, cu atât mai mult cu cât punctul se află pe valea 
mijlocie a Mureșului), Râșnov, Alba Iulia, Sărăţeni (unde însă până acum cu-
noaștem doar înmormântări), poate Olteni și Brâncovenești. Locuirea atestată 
destul de consistent la Comalău nu poate fi invocată din pricina caracterului 
neclar al fortificaţiei. Probabil, din apropiere, dar posibil chiar din interiorul 
castrului de la Boroșneu Mare, cercetări mai vechi au dus la recuperarea câtor-
va fragmente ceramice atribuite complexului cultural în speţă.
În cuprinsul comunicării noastre vom discuta problema reutilizării struc-
turilor castrense (construcţii interioare și curtina cu elementele adiacente), 
din partea purtătorilor culturii Sântana de Mureș-Černjachov și în general 
modul de raportare a acestora la fostele castre ale provinciei noastre. Vor fi 
invocate analogii cu atitudinea germanicilor (alamanni etc.) faţă de fostele 
castre romane situate în zonele abandonate dincolo de Rhin și de Dunăre ale 
provinciilor Germania Superior și Raetia, la fel cum vor fi făcute comparaţii 
cu atitudinea de mai târziu a gepizilor și ostrogoţilor faţă de fostele castre ale 
Daciei transilvane.

Cercetări arheologice pluridisciplinare neinvazive efectuate asupra situ-
rilor Precucuteni-Cucuteni de la Traian (judeţul Neamţ)

Carsten MISCHKA, Constantin PREOTEASA, Doris MISCHKA

În anii 2017-2018 au fost efectuate cercetări arheologice pluridisciplinare ne-
invazive (prospecțiuni geofizice, fotografii aeriene cu drona și modelări digi-
tale ale terenului) de către specialiștii Centrului Internațional de Cercetare a 
Culturii Cucuteni din Piatra-Neamț din cadrul Complexului Muzeal Jude-
țean Neamț și cei ai Institutului de Pre- și Protoistorie Erlangen, din cadrul 
Universității „Friedrich-Alexander” Erlangen-Nurnberg (Germania) asupra 
celor două situri celebre aparținând complexului cultural Precucuteni-Cucu-
teni de la Traian („Dealul Viei” – Precucuteni I și „Dealul Fântânilor” – Pre-
cucuteni III și Cucuteni A-B). Cu acest prilej au fost obținute date noi privind 
caracteristicile lor, respectiv amplasamentul, forma, dimensiunile, limitele, 
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starea de conservare a vestigiilor, dispunerea vechilor săpături arheologice, 
tipurile de complexe. Aceste informații le completează și în anumite cazuri le 
corectează pe cele mai vechi, obținute în urma cercetărilor arheologice siste-
matice coordonate de către Vladimir Dumitrescu și Hortensia Dumitrescu.
Situl de la Traian-„Dealul Viei” a fost cercetat în mare măsură, pe suprafața 
sa identificându-se în prezent doar câteva resturi de complexe precucutenie-
ne. Deși autorii cercetărilor mai vechi menționau existența unui șanț de apă-
rare, cercetările neinvazive de dată recentă indică faptul că situl nu dispunea 
de un sistem de fortificație antropic, fiind însă bine protejat natural de pante 
abrupte, o ravenă și alte câteva anomalii geologice discontinui. Câteva din-
tre acestea din urmă au fost intersectate de vechile secțiuni și interpretate ca 
șanțuri de apărare.
Situl de la Traian-„Dealul Fântânilor” a fost cercetat invaziv pe scară largă, 
în prezent mai putându-se identifica în cuprinsul său câteva resturi de con-
strucții cucuteniene incendiate, precum și un șanț de apărare de mari di-
mensiuni. Existența unui al doilea șanț de apărare, menționat în literatura 
de specialitate în urma investigațiilor mai vechi, nu este însă confirmată de 
cercetările neinvazive recente.

Rezultatele cercetărilor non-invazive efectuate 
la Mitoc-Valea lui Stan şi Pârâul lui Istrate, jud. Botoşani

Carsten MISCHKA, Benedikt PRASCHL, Franziska WANKA, Fabian GAPP, 
Magdalena SCHAFFER, Adela KOVACS

Cercetările arheologice sistematice de la siturile Mitoc-Valea lui Stan și Pârâ-
ul lui Istrate, jud. Botoșani, au avut loc în deceniul 7 al sec. al XX-lea. Acestea 
au fost coordonate de către D. Monah și Cornelia-Magda Lazarovici. Mate-
rialul arheologic rezultat este păstrat la Muzeul Judeţean Botoșani, o parte 
din el fiind reîntregit. Locuinţele cercetate au furnizat o cantitate consistentă 
de material, atât ceramic, cât și litic. Așezarea de la Mitoc-Valea lui Stan cu-
prinde materiale aparţinând atât fazei A, cât și fazei B a culturii Cucuteni, în 
timp ce situl de la Pârâul lui Istrate cuprinde materiale încadrate în faza A a 
aceleiași culturi. Ceramica descoperită la Pârâul lui Istrate este una care se 
încadrează în aspectul Drăgușeni-Jura, având tehnici de decorare în relief, 
asociate cu pictură. Dintre materialele deosebite provenind de aici, menţi-
onăm un vas conic cu un șir de perforaţii pe marginea buzei. Chiar dacă în 
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rapoartele prezentate anterior se precizează faptul că nu au fost descoperite 
fragmente de statuete, în depozite au fost recent identificate fragmente care 
provin de la piese de plastică antropomorfă și zoomorfă. În anul 2017 au 
fost efectuate o serie de cercetări geofizice pe suprafaţa acestor două situri, 
de către o echipă de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
Prezentarea de faţă cuprinde o sinteză asupra rezultatelor cercetărilor ante-
rioare, stadiul cunoștinţelor asupra celor două situri cucuteniene, precum și 
rezultatele cercetărilor non-invazive desfășurate de către echipa colaboratoa-
re. Concluziile la care am ajuns se leagă și de gradul de conservare al acestor 
situri, ambele aflate în imediata vecinătate a Prutului, cel de la Valea lui Stan 
fiind afectat într-o mare măsură de amenajările care au avut loc de-a lungul 
timpului. 

Microscopia electronică aplicată în studiul anobiidelor dăunătoare bu-
nurilor culturale

Mina Adriana MOȘNEAGU

Anobiidele (Insecta, Coleoptera, Anobiidae) sunt cele mai frecvente insecte 
care afectează bunurile culturale confecţionate din lemn și derivate (placaj, 
carton, hârtie). Acest rezultat a fost obţinut în urma studierii a 61 de colecţii 
muzeale, bisericești și private de carte veche, pictură pe lemn, lemn etno-
grafic (secolele XVII-XIX) din Moldova și Transilvania. Anobiidele produc 
daune estetice și funcţionale pieselor atacate. La suprafaţă se observă găuri de 
zbor de 1, 5 - 3, 5 mm diametru, care afectează aspectul obiectelor. Larvele 
sapă galerii care pot străbate obiectele în întregime, rezistenţa mecanică a 
acestora fiind, adesea, compromisă. În faza finală a atacului, lemnul poate 
ajunge să aibă o structură spongioasă. 
Microscopia electronică de baleiaj (SEM) este utilizată pentru observarea 
morfologiei insectelor dăunătoare bunurilor de patrimoniu, precum și pen-
tru evidenţierea efectelor secundare apărute în urma tratamentelor de bioci-
dare a obiectelor. La observarea anobiidelor (ouă, larve și adulţi) cu micro-
scopul electronic de baleiaj au fost remarcate noi aspecte de morfologie la ni-
velul capului (ochi, aparat bucal, antene), toracelui, abdomenului, tipologia 
sensilelor și localizarea acestora pe diferite structuri anatomice, ornamentaţia 
elitrelor, a protoracelui. Aprofundarea studiul morfologiei insectelor dăună-
toare prin microscopia electronică poate aduce date noi referitoare la efectele 
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diferitelor tratamente de biocidare asupra insectelor și, implicit, poate ajuta 
la stabilirea metodelor de dezinsecţie.
Prin SEM a fost evidenţiată prezenţa reziduurilor în structura lemnului, apă-
rute în urma tratamentelor cu diferiţi biocizi utilizaţi în controlul insectelor 
dăunătoare din colecţiile de patrimoniu. Rezultatele obţinute indică necesi-
tatea unei selecţii riguroase a metodelor de biocidare în cazul bunurilor din 
Patrimoniul Cultural Naţional. 

Gropi cu depunere de vase descoperite în fortificaţia getică 
Butuceni-Vest

Octavian MUNTEANU, Nicolae BATOG

Cercetările întreprinse în ultimii 5 ani în partea de vest a promontoriului 
Butuceni, axate, în fond, pe studierea fortificaţiei getice, au scos la lumina 
zilei și un șir de complexe ale căror particularităţi merită o atenţie specială. 
Este vorba de gropi ce aparţin aceluiași orizont getic, ale căror inventar atra-
ge atenţia prin depuneri de vase, unele dintre ele fiind păstrate întregi, altele 
fiind întregibile. Astfel, în complexul 3A au fost descoperite numeroase frag-
mente ceramice, printre care o strachină getică întreagă și un vas întregibil. 
În complexul nr. 6 au fost descoperite o căniţă întreagă de tradiţie getică, o 
strachină, un fragment de vas getic (întregibil de la fund până la buză) și alte 
84 fragmente de la diverse recipiente. Groapa nr. 12 ce avea forma de clopot 
a conservat intact un borcan de dimensiuni medii, decorat cu apucători în 
formă de butoni. În complexul nr. 2 au fost identificate un borcănaș decorat 
cu butoni și un castronaș de dimensiuni mici. Deosebit de interesantă este 
groapa descoperită în campania anului 2017. La fundul acesteia a fost identi-
ficat un borcan decorat cu brâu alveolat, care, după toate, a fost spart încă în 
perioada depunerii. Piatra cu care, după toate, fusese spart vasul, a fost lăsată 
pe loc, peste cioburile care întregesc vasul. 
Pe baza analogiilor din literatura de specialitate, putem încadra complexele 
de la Butuceni în rândul așa-ziselor „gropi cu depozite de vase”, bine cunos-
cute în mediul getic și amplu discutate în literatura de specialitate. Totodată, 
răspândirea acestor gropi este mult mai largă, fenomene similare fiind sem-
nalate și în alte spaţii ale barbaricum-ului european, iar caracterul lor ritual 
pare a fi acceptat tot mai mult în literatura de specialitate. 
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Stema atribuită Țării de Jos a Moldovei, în lumina unei descoperiri de la 
Lărguța, raionul Cantemir, Republica Moldova

Eugen NICOLAE 

În urmă cu peste două decenii, cu ocazia publicării unor descoperiri moneta-
re de la Suceava, o emisiune moldovenească puțin cunoscută, situată de Oct. 
Iliescu în perioada 1432-1457, a fost atribuită lui Ștefan al II-lea, pe baza ase-
mănării dintre „sigla heraldică” obscură de pe revers și aceea însoțind scutul 
de pe reversul unora dintre emisiunile deja atribuite principelui. Tot atunci, 
a fost formulată ipoteza că această „siglă heraldică”, având aspectul literei 
Π surmontată de cruce, era stema Țării de Jos a Moldovei. Ulterior, aceeași 
figură, de data aceasta foarte clară, a fost observată pe inelul sigilar al lui pan 
Galeș (comis și pârcălab de Orhei în epoca lui Ștefan cel Mare), descope-
rit la Orheiul Vechi (Trebujeni, raionul Orhei, Republica Moldova). Recent, 
Lilia Dergaciova a confirmat, în teza de doctorat susținută la Institutul de 
Arheologie „Vasile Pârvan”, pe baza unui material nou, mai bine conservat, 
atât existența unor emisiuni monetare cu această „siglă heraldică” plasată în 
scut, pe revers, cât și atribuirea lor lui Ștefan al II-lea (în perioada asocierii la 
domnie cu Iliaș, când stăpânea în Țara de Jos). O piesă excepțională, pe care 
autorul a examinat-o în 2016, într-o colecție privată, se adaugă dosarului. 
Este vorba de un fier de marcat caii cu un semn de aceeași formă, descoperit 
întâmplător, împreună cu monede ale Hoardei de Aur și moldovenești, la 
Lărguța. Pe baza analogiilor menționate, el poate fi datat în secolul al XV-lea. 
Analiza datelor disponibile întărește ideea că „sigla heraldică” prezentă pe 
toate aceste piese este stema Țării de Jos. Aspectul ei geometric sugerează că 
provine din sistemul de semne (tamgale) din epoca Hoardei de Aur, fiind, 
probabil, adoptată în această formă (cu cruce) imediat după separarea, în 
1369, a principatului Țării de Jos de imperiul oriental. 

Date preliminare despre descoperirile de bronzuri de la Miroslava, com. 
Miroslava, jud. Iaşi

Bogdan Petru NICULICĂ, Senica ŢURCANU, 
Viorica VASILACHE, Vasile DIACONU

În decembrie 2015, domnul Mihai Cezar Cioran (domiciliat în satul Miro-
slava, com. Miroslava, jud. Iași) a descoperit un număr de nouă obiecte de 
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bronz (celturi), în zona pădurii Uricani, din apropierea municipiului Iași. În 
ceea ce privește condiţiile descoperirii, autorul acesteia a menţionat faptul că 
piesele au apărut în momentul excavării pământului, în urma unor lucrări 
edilitare. Așadar, contextul iniţial nu a putut fi sesizat, fiind vorba despre o 
poziţie secundară a obiectelor.
În primul rând, menţionăm faptul că ne aflăm în faţa unui depozit de obiecte 
de bronz (aproximativ 2 kg), constituit din nouă celturi, din punct de vedere 
istoric, acesta reprezentând un „depozit curat”, format dintr-o singură cate-
gorie funcţională de obiecte. În ceea ce privește datarea descoperirii, așa cum 
sugerează tipologia întocmită de Mircea Rusu în 1966, precizăm că celturi-
le de la Miroslava aparţin tipului transilvănean, cu circulaţie intra- și extra-
carpatică la nivelul cronologic Bronz D / Ha A1 (sec. XIII-XII î.Hr.), seriile 
Uriu-Domănești și Cincu-Suseni. Aceleași observaţii cronologice (Bronz D 
– Ha A1) rămân valabile și dacă ne raportăm la tipologia recentă a lui V. A. 
Dergacev din 2002, conform căreia am putea încadra celturile de la Miroslava 
în tipul Ruginoasa, incluzând aici și varianta Dziedziłów.
Ulterior semnalării acestei descoperiri, același cetăţean a mai identificat un 
număr de cinci celturi, pe teritoriul aceleiași comune. Analiza parametrilor 
morfologici relevă o asemănare izbitoare cu cele nouă celturi descoperite în 
luna decembrie 2015 la Miroslava. Aceste două loturi de piese constituie o 
descoperire de excepţie, având în vedere raritatea unor asemenea depozite 
de bronzuri în spaţiul est-carpatic; celturile de la Miroslava pot fi luate în 
considerare în ceea ce privește susţinerea existenţei unor centre metalurgice 
locale din spaţiul est-carpatic.

About one of the iconographic types of images of Theotokos 
from Chersonesos Byzantine and search of its possible analogues

Tatiana OLEYNIK

In this article, we have tried to consider the only image of Theotokos from 
church No. 16 among all frescoes found in Chersonesos in the context of 
the intended purpose and status of this church by analogy with the pain-
ting program for conformable sacred buildings. At first glance, the preserved 
fragment of the Blessed Virgin figure is too small to give any information 
about the typology of Her image. The Blessed Virgin is depicted from the 
front though this feature is specific to many iconographic types of Her, so the 
circle of search is too large. 
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Nevertheless, the holdings of the State Museum-Preserve “Tauric Cher-
sonese” still keep one that has not been previously published. It is a fresco 
fragment from the apse of church No. 16 with the image of the left hand 
with an open palm and outstretched fingers. This significantly narrows the 
search space, since the hands and face of the Virgin Mary are portrayed in 
the manner described above in only two cases: these are images of Orans and 
“Znamenie”. Both are found in apses and can act equally well as analogues. 
The construction period of church No. 16 is dated from IX - XI centuries to 
the XIII - XIV centuries, which coincides with the appearance of tradition in 
Byzantine monumental painting to put images of Orans in the apses. For the 
first time ever, such painting program commences to come true in the second 
half of the IX century, and becomes canonical for the XI - XII centuries. 
But when exactly does the long-sought image appear and is it spread in the 
Crimean territory? We did not manage to find clear cogent direct analogies 
among the local monumental paintings. That, of course, primarily explained 
the very low preservation of the latter, and in the future it requires the invol-
vement of other types of sources. 

Mărgele din os descoperite în stațiunea Climăuți II

Natalia PAȘENCIUC

Stațiunea paleoliticului superior a fost descoperită în anul 1989 în centrul satu-
lui Climăuții de Jos (r-nul Șoldănești) pe malul drept al râului Nistru. În urma 
cercetărilor arheologice, efectuate în același an, au fost depistate două nivele 
culturale cu o bogată colecție litică și osteologică. Colecţia pieselor din os din 
nivelul superior, este mai spectaculoasă, fiind identificate șase mărgele (patru 
întregi și două fragmente) din oase tubulare mici (de iepure sau de pasăre). Pe 
supafețele mărgelelor pot fi observate incizii, au marginile tăiate abrupt și frac-
turate, după ce au fost șlefuite. Interiorul acestora este gol, iar în câteva cazuri 
suprafețele interioare sunt netede. Trei piese sunt cu incizii circulare întrerup-
te, iar altele trei exempare au suprafețele netede, care au fost șlefuite până la 
luciu. Înălțimea mărgelelor variază între 1 și 1, 3 cm, iar diametrul între 0, 6-1, 
1 cm. Aceste piese, de obicei, erau cusute pe haine, dar uneori erau înșirate pe 
fibre (de origine vegetală sau animală – tendoane) și purtate ca și coliere. 
Împreună cu mărgelele au fost depistate și fragmente de oase mici de iepure 
(tibie, epifiză) cu incizii paralele circulare. Posibil că acestea reprezentau se-
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mifabricate pentru confecționarea acestor piese de podoabă. Presupunem că 
utilizarea acestui tip de ornament se datorează faptului că din osul întreg era 
mult mai comodă modelarea mărgelelor decât din fragmentul propriu-zis. 
Așadar, prezența acestor piese în colecția arheologică din stațiunea Climăuți 
II demonstreză faptul că în comunitățile care au existat în perioada paleoli-
ticului superior din zona Nistrului Mijlociu, era un nivel destul de înalt de 
dezvoltare cultural-socială.

Autohtonul argea: considerații privind semantica lui originară 
(cu aplicarea datelor din arheologie)

Ecaterina PLEȘCA

Cercetarea motivației și semanticii cuvântului de substrat argea ne-a deter-
minat să apelăm la materialul arheologic privitor la realia dată ca cea mai 
rudimentară locuință construită de omul sedentar. Făcând parte din sfera 
vieții rurale străvechi, prototipul acestuia îl avem atestat în sursele antice. 
Definirea istorică exactă a cuvântului a fost dată de B. P. Hasdeu: „argeaua fi-
ind o gaură în pământ acoperită” cu sensul fundamental de „locuință” (EMR, 
I, 288, 289). Elementul constitutiv primordial al acesteia este gaura-groapă, 
asociată de omul străvechi cu cavitatea subterană (grota/ peștera) populată 
de strămoșii săi.
Dată fiind unitatea comunității lingvistice balcanice din antichitate, cuvântul 
trebuie să fi existat și în tracă. În plus, săpăturile arheologice din zona balca-
no-carpato-pontică au scos la iveală un număr însemnat de asemenea „găuri 
în pământ” cu urme de viață.
Faptele cercetate ne-au condus spre concluzia că rom. argea, prin prototipul 
său, provine, se pare, dintr-o bază comună *Har- din care se trag și termenii 
legați de noțiunea „a afâna solul” → „a ara” (harag, hârșău, hârleț, ara), făcând 
parte dintr-un câmp lexico-semantic primar/ rudimentar legat de pământ. 
Or, datele furnizate de arheologie cu referire la locuința primitivă (săpată 
de om în pământ) lărgesc aria de întrebuințare a radicalului dat. Astfel, de la 
*Har- *„a face gaură/ a găuri”, verb din limba comună, se ajunge la „a afâna 
solul prin a face găuri/ găurire”, apoi la derivatul substantival *arg- (prototi-
pul lui argea) „gaură în pământ”. Ultimul segment al modelului de evoluție 
lexico-semantică se regăsește în rom. bordei, cuvânt cu etimologie necunos-
cută: a borti → bortă → bortei / bordei, care treptat l-a înlocuit pe autohtonul 
argea pe segmentul semantic dat.
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Rețele locale de schimburi şi interacțiuni – înmormântări tumulare de la 
sfârşitul mileniului al IV-lea î.Hr. şi începutul mileniului al III-lea î.Hr. 
în nordul Munteniei

Bianca PREDA, dr. Alin FRÎNCULEASA

Cercetările arheologice preventive intense efectuate în ultimul deceniu în 
movilele funerare din județul Prahova au condus la identificarea unei etape 
cultural-cronologice cunoscute anterior în regiune prin anumite descoperiri 
singulare, considerate exotice, care însă capătă altă semnificație prin revalo-
rificarea lor în contextul rezultatelor obținute recent. Aceasta este definită 
de morminte de inhumație care prezintă caracteristici distincte ale ritualului 
funerar, în special prezența inventarelor diversificate ce au analogii în me-
diul Baden-Coțofeni, compuse din ceramică, obiecte de podoabă din cupru, 
scoică, os sau lut și arme din cupru sau piatră. Lotul consistent de datări 
radiocarbon realizate plasează aceste descoperiri într-o etapă timpurie a în-
mormântărilor tumulare din nordul Munteniei, respectiv în ultima treime a 
mileniului al IV-lea î.Hr. și începutul mileniului următor, anterioară apariției 
complexelor cu ritual funerar specific comunităților de tip Iamnaia. Încadra-
rea cronologică conturată de datele absolute este confirmată și de situațiile 
stratigrafice înregistrate în movile, complexele cu inventare Baden-Coțofeni 
reprezintă în general mormintele primare ale movilelor și sunt suprapuse, în 
anumite situații în mod direct, de înmormântări cu trăsături Iamnaia clasice. 
Existența acestei etape în nordul Munteniei trebuie corelată cu specificul ge-
ografic al zonei, ce ar fi putut reprezenta o cale de acces către spațiul intracar-
patic încă din preistorie. Cercetările viitoare, inclusiv cele interdisciplinare, 
vor putea defini modul în care a funcționat această rețea locală de schimb și 
interacțiune care a dat naștere unui grup de înmormântări cu o înfățișare cu 
totul particulară în peisajul amplu al fenomenului funerar tumular.

Aşezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Enisala-Palanca 
(comuna Sarichioi, județul Tulcea, România): Date arheozoologice

Simina Margareta RAFAILĂ-STANC, Sorin-Cristian AILINCĂI, Daniel 
MALAXA, Alexandra CABAT, Luminița BEJENARU

Situl de la Enisala-Palanca este amplasat pe o terasă din loess, în apropierea 
zonei de contact dintre lacurile Razim și Babadag. Primele cercetări au fost 
efectuate de Sebastian Morintz în 1969, fiind urmate de alte campanii arhe-



INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
CULTURAL HERITAGE: RESEARCH, VALORIZATION, PROMOTION (10th Edition)

67

ologice în 1979, 1984, 2003-2006, 2010 și 2013, fiind săpată o suprafaţă de 
peste 8000 mp. Cele mai vechi urme de locuire umane datează din eneolitic 
(faza A1 a culturii Gumelniţa), urmate de o așezare din perioada timpurie a 
epocii fierului (cultura Babadag), dar și de un sat și un cimitir din perioada 
medievală (sec. XIV-XV).
Situl de la începutul epocii fierului a fost atribuit fazei târzii a culturii Baba-
dag (sec. IX î.Hr.). Amenajările de habitat constau în numeroase gropi, dar 
și locuinţe de tip bordei. De remarcat sunt și numeroase complexe arheolo-
gice care conţineau oseminte umane. Așezarea face parte dintr-un sistem de 
locuiri atribuite culturii Babadag descoperite pe un areal relativ mic, în jurul 
lacului Babadag și pe malul lacului Razim, multe dintre acestea fiind vizibile 
una faţă de alta. Acest sistem ridică problema existenţei unui posibil mod de 
viaţă seminomad, legat, probabil, de creșterea animalelor și de exploatarea 
altor resurse.
În cursul campaniei arheologice din 2013 au fost colectate 2 590 resturi fau-
nistice, provenind de la moluște (1, 2%), pești (51, 6%), chelonieni (0, 59%), 
păsări (0, 32%) și mamifere (46, 2%). 
Ponderea cea mai ridicată o au resturile de mamifere domestice (89%), spe-
ciile identificate fiind: vită domestică, oaie, capră, porc, câine și cal. Proporția 
cea mai ridicată o are vita (36%), urmată de oaie/capră (26%) și cal (10%).
Mamiferele sălbatice au o reprezentare mai redusă în eșantion. Au fost iden-
tificate cinci specii: cerb, mistreț, căprior, iepure de câmp și urs; cerbul și 
iepurele au ponderea cea mai mare între mamiferele sălbatice.
Cercetarea s-a desfășurat în cadrul grantului oferit de Ministerul Cercetării și 
Inovării din România CNCS-UEFISCDI proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0852 
(în PNCDI III).

Cercei din mediul Hoardei de Aur, 
descoperiți în regiunea carpato-nistreană

Svetlana REABŢEVA

Cerceii în formă de „semn de întrebare” descoperiți în situl arheologic Orhe-
iul Vechi din Republica Moldova sunt unele dintre piesele metalice distincti-
ve ale portului populaţiei mongole. Prezente au fost și în rândurile populaţiei 
aflate în contact cu cultura Hoardei de Aur. Piese de acest gen au fost desco-
perite și pe teritoriul României. În necropola de la Hudum au fost găsiţi cer-
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cei cu mărgele ajurate din sârmă, la Izvoare – cu mărgele din pastă sticloasă, 
în tezaurul de la Schinetea – piese cu mărgele metalice, decorate cu granule 
și sârmă filigranată. Pe baza cerceilor în formă de „semn de întrebare” s-a 
format tipul de podoabe masive medievale târzii cu trei pandantive, în care 
s-au utilizat mărgelele netede imprimate și cele ajurate. Asemenea piese au 
fost descoperite în săpăturile de la Orheiul Vechi și Suceava, unde sunt datate 
în secolele XV-XVI.
În afară de podoabele în formă de „semn de întrebare”, la Orheiul Vechi a 
fost descoperit un pandantiv unicat în formă de picătură, provenind de la un 
cercel din perioada Hoardei de Aur. Piesa este executată dintr-o plăcuţă de 
argint, decorată pe contur cu sârmă filigranată; în centru se află o montură 
pentru piatra care nu s-a mai păstrat. Cercelul în formă de picătură de la 
Orheiul Vechi își găsește cele mai apropiate analogii în siturile din regiunea 
Volgăi și din Caucaz. Un prototip îndepărtat pentru cerceii Hoardei de Aur 
cu pandantiv în formă de picătură puteau fi socotiţi, probabil, cerceii luxoși 
executaţi de către meșterii chinezi. Podoabele de tipul celor din Hunan sunt 
considerate a fi punctul de pornire în formarea întregului stil de filigran spi-
ralat, caracteristic giuvaiergeriei din perioada Hoardei de Aur. Cerceii Hoar-
dei de Aur cu pandantiv în formă de picătură au constituit baza formării 
diverselor variante de podoabe și inele de tâmplă, caracteristice pentru cos-
tumul etnografic al femeilor tătare.

Sculptura monumentală funerară între ideologie şi „realitate”: 
câteva consideraţii despre „stelele cimeriene”

Dorin SÂRBU

Descoperirile analizate au fost interpretate fie ca stele funerare, întruchipând 
figuri de războinici, fie ca reprezentări simbolice ale elementului central al 
unei lumi ordonate (ax al lumii, erou mitologic etc.). Cel mai adesea, discuţia 
privind obiectele redate pe „stelele cimeriene” s-a concentrat asupra ordo-
nării lor cronologice. Din această perspectivă, mai timpurii sunt considerate 
stelele remarcate prin „laconismul” și „stângăcia” reprezentărilor (Dinogeţia 
– Garvăn, Dneproges – Kičkasskaja Pereprava, și Konstantinovka, mai târzii 
fiind considerate stelele cu reprezentări complexe, pe care apar mai ales arme 
(Belogradec, Parutino ș.a.).
Este posibilă și o altă abordare, care ar pune accentul mai degrabă pe un set 
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de reprezentări ideologice, eventual exprimând opoziţia masculin (război-
nic) – feminin. Se poate remarca un set aproape standard de elemente aso-
ciate pe stele cu „centura de războinic”: pumnal și/sau spadă, echipament de 
arcaș, cute. Stelele discutate se leagă, în orice caz, de universul funerar, cele 
mai multe dintre ele fiind în vechime amplasate pe tumuli. O comparaţie a 
seturilor de reprezentări cu „realitatea arheologică” exprimată de inventarele 
funerare poate fi interesantă: seturi „complete” de echipament de războinic 
sunt fie excepţionale în zona în care se cunosc stele, fie localizate mai ales 
în zone în care obiceiul amplasării stelelor este absent. Astfel, se poate pune 
problema existenţei a două componente ale unuia și aceluiași discurs, una 
exprimată prin elementele de identitate ale individului din inventarele fune-
rare, iar cealaltă prin stele, element poate mai curând de identitate colectivă.

Manifestări ale sifilisului veneric în comunitățile culturii scitice. 
Necropola tumulară de la Crihana Veche (studiu de caz)

Angela SIMALCSIK

Prezentăm un posibil caz de sifilis veneric în stadiu terţiar, identificat pe 
un schelet uman descoperit în vara anului 2017 în necropola tumulară de 
la Crihana Veche – La Pietricei, și anume în mormântul 3 din tumulul 16. 
Scheletul provine de la un bărbat cu vârsta cuprinsă între 50-60 ani. Starea 
de reprezentare a scheletului este bună, iar cea de conservare, satisfăcătoare. 
Scheletul era în conexiune anatomică în momentul descoperirii. 
Caracteristicile principale ale scheletului sunt: calotă ovoidă, indice cefalic 
dolicocran, schelet facial înalt, osatură robustă, trăsături tipologice Nordoide 
și Est-Europoide, inserţii musculare foarte accentuate (în special pe oasele 
braţelor). 
La nivel dentar au fost identificate căderi dentare produse antemortem și hi-
podonţia molarilor terţiari inferiori. La nivel postcranian, pe corpurile verte-
brelor lombare sunt prezente osteofitele marginale, iar vertebrele cervicale au 
suprafeţele de articulaţie deformate. Întregul schelet este presărat cu semne 
ale osteoartritei degenerative.
Atât la nivel cranian, cât și pe oasele postcraniene au fost identificate leziuni 
patologice care indică un posibil sifilis terţiar (în stadiu avansat, final). Cu 
excepţia coloanei vertebrale și coastelor, sunt afectate aproape toate regiunile 
scheletice. Eroziunile de tip caries sicca sunt relativ extinse, prezente fiind pe 
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frontal, parietale și în mod special pe occipital. Este afectată tăblia craniană 
externă, iar în anumite regiuni ale craniului leziunile au perforat și tăblia in-
ternă. Oasele centurilor scapulară și pelviană prezintă depozite de ţesut osos 
nou format, cu cavităţi. Pe oasele lungi ale membrelor superioare și inferioa-
re apar leziuni gomoase specifice infecţiei cu Treponema pallidum. 
Acest caz de sifilis veneric identificat pe scheletul descoperit în mormântul 3 
din tumulul 16 este primul semnalat pe teritoriul Republicii Moldova. 

Aşezările civile din Dobrogea romană. Cercetări recente

Marius C. STREINU, Alina STREINU

În ultimii ani au fost realizate o serie de periegheze și cercetări intruzive pen-
tru a determina posibilele spații locuite în antichitate, în special în teritoriile 
cetăților Argamum/Orgame și Histria. Pornind de la cercetările anterioare, 
noile cercetări au adus în discuție zone de interes și discuții referitoare la 
ocuparea spațiului și evoluția așezărilor rurale în epocă romană. Centrele pe 
care ne vom concentra prezentarea sunt Argamum, Histria și Noviodunum, 
de altfel orașele cu cel mai bine documentat teritoriu din punct de vedere 
arheologic. În cazul așezărilor de tip vicus, în Moesia Inferior sunt atestate 
43 de astfel de structuri: în teritoriile (L)ibidei, Histriei, Tomis, Aegyssus, 
la Beroe-Cius, Capidava, Tropaeum Traiani, Durostorum Callatis, Nicopo-
lis ad Istrum și Oescus. Așezările de tip locus atestate se găsesc pe teritoriile 
callatian, capidavens, tomitan, traianens, fără a mai include în acest abstract 
numeroasele descoperiri arheologice ce atestă așezări, probabil cea mai cu-
noscută find cea de la Telița. Cercetarea materialului dintr-o așezare din 
teritoriul noviodunens propune un nou locus la Rachelu, fără un alt tip de 
atestare, cu o existență în perioada elenistică târzie și roman timpurie. Tot în 
vederea documentării spațiului extra muros noviodunens, un nou proiect a 
demarat în anul 2017, într-o zonă necercetată arheologic anterior. În terito-
riul histrian au existat încercări de cercetare a teritoriului ce au relevat urme 
ale unor așezări în afara atestărilor epigrafice și documentare. Cel mai recent 
program de cercetare se concentrează pe evidențierea zonelor și momentelor 
de locuire din așezarea greco-romană descoperită la Acic Suhat, pe malul 
lacului Golovița. În cadrul perieghezelor și cercetărilor arheologice invazive a 
fost documentată locuirea romană-târzie din perimetrul cetății și identificate 
nuclee de așezări predominant romane timpurii din teritoriu.
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Prezentarea din cadrul sesiunii intenționează să urmărească evoluția spațiu-
lui rural, al așezărilor, din epoca romană, precum și potențialele motive ce 
au condus la schimbarea modelelor de așezare pe baza unor strategii alter-
native.

Despre mormintele colective ale culturii Iamnaia 
din spațiul carpato-nistrean

Victoria SURDU

Ritualul funerar specific culturii Iamnaia se caracterizează prin înhumarea 
defuncţilor în morminte singulare și colective. Pentru noi, un interes aparte 
reprezintă specificul înmormântărilor colective.
Numărul defuncților depuși într-un mormânt variază de la doi (morminte 
duble) până la patru (morminte colective). În urma analizei au fost identifi-
cate câteva grupe: copii; matur (bărbat sau femeie) și copil; maturi. Cele mai 
reprezentative sunt mormintele duble, unde a fost depus scheletul unui matur 
orientat spre cel al copilului. Apoi, numeric urmează mormintele cu adulți, 
după care cele cu copii. În majoritatea cazurilor, defuncții erau poziționați 
alături în groapa funerară, însă, uneori, unul din ei putea fi așezat la picioare.
Menţionăm că elementele ritualului funerar practicate pentru înmormân-
tările colective sunt mai diverse, comparativ cu cele singulare. Groapa se-
pulcrală are formă dreptunghiulară cu colțurile rotunjite. Este prevăzută cu 
trepte și acoperită cu bârne, iar uneori păstrează urme de rug sau cărbuni în 
umplutură. La fundul camerei au fost atestate urme de rogojină, rug, cretă, 
bulgări sau pete de ocru. Scheletele erau vopsite cu ocru, mai intensiv craniul. 
Deseori, mormintele colective sunt însoțite și de inventar funerar, reprezen-
tat prin vase ceramice (cupe și cești), piese de silex, inele de buclă, saltaleoni, 
oase de animale etc.
Considerăm că mormântul 3 din tumulul 2 de la Semynovka reprezintă un 
caz deosebit și de un interes aparte, deoarece ar putea atesta o înmormânta-
re colectivă succesivă. Camera funerară era acoperită cu lemn (3 bușteni, 7 
bârne, 3 grinzi). De asemenea, merită a fi menționate camerele funerare care 
se intersectează (Cazaclia 17/7) și înmormântările suprapuse (Taraclia 1/6). 
Aceste descoperiri specifice, coraportate la elementele generale ale perioa-
dei, vin să susţină existenţa unor eventuale relații patrimoniale și sociale (de 
rang) în cadrul comunităţilor Iamnaia.
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Features with human bones from Șoimuş-La Avicola (Ferma 2), 
Hunedoara County

Cristian Eduard ȘTEFAN

During the construction of A1 Motorway route, in the segment located be-
tween Deva and Orăștie, a joint team of archaeologists from “Vasile Pârvan” 
Institute of Archaeology (Bucharest), the Roman and Dacian Civilization 
Museum (Deva) and the Romanian National History Museum (Bucharest) 
conducted preventive archaeological researches in the settlement of Șoimuș, 
from 16th August until 16th November 2011. The settlement is positioned in 
the Șoimuș commune, between this locality and Bălata Village, Hunedoara 
County, in a place called La Avicola (Ferma 2), on the middle sector of the fir-
st terrace of the Mureș river (East-West direction). Based on the preliminary 
field reports and surveys carried out in the area, the existence of a Neolithic 
settlement with two main habitation levels attributed to Vinča and Turdaș 
traditions was confirmed. In terms of stratigraphy, the first habitation stage 
corresponded to a settlement with huts, followed by a levelling of the site with 
a brownash sediment observed in the upper part of the infill of many featu-
res. The second stage of habitation corresponded to a settlement with surface 
dwellings and appeared at a depth of 0.40 m. At that depth, a substantial de-
struction level was observed, consisting of burnt debris scattered all over the 
surface (some of the daub fragments still bearing wattle traces), hearths and 
clay floors; below those was a thin layer of gravel, some negative impressions 
of poles and a large quantity of archaeological material (pottery, bones and 
lithic items). In this presentation, we analyse the human bones found in diffe-
rent features from this settlement belonging to Vinča and Turdaș traditions. 
We also try to find other similar finds of the Late Neolithic in the north of 
Danube, either in the settlements belonging to Vinča and Turdaș traditions, 
or in settlements belonging to roughly contemporaneous traditions.

Tumulul scitic 116 de lângă s. Hlinaia din prima jumătate a sec. III î.Hr.

Nicolae TELNOV

În anul 2017, lângă s. Hlinaia, raionul Slobozia, din stânga Nistrului de Jos a 
fost cercetat tumulul 116 al necropolei scitice din sec. III-II î.Hr. Sub man-
ta au fost studiate două înmormântări în catacombe. În camera funerară de 
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nord a mormântului principal 116/1 a fost efectuată o înmormântare dublă 
de copil, însoţită de un inventar neordinar – colier în trei nivele, cercei de 
aur, brăţară de argint, două catarame cu reprezentări de chipuri bărbătești, 
oglindă de bronz cu mâner de fier pusă în toc, două pandantive conice și 
două plate de formă trapezoidală, precum și multe podoabe compuse din 
mărgele. În camera funerară de est a catacombei a fost amenajat un coșciug 
de lemn pentru înmormântarea unui bărbat – oștean de vază. În afară de se-
tul reprezentativ de arme, podoabe și o strachină, pe schelet erau trei fibule. 
În mormântul secundar 116/2, de asemenea, a fost înmormântat un oștean, 
lângă care se afla o pereche de cuţite lungi de luptă. În baza fibulelor de sche-
mă Latene timpuriu și a amforelor de Heraclea din șanţ tumulul 116 este 
datat în sfertul trei al sec. III î.Hr.
Starea de conservare a construcţiilor, caracterul de unicat al pieselor ilustrea-
ză odată în plus influenţele grecești, tracice și latteniene, ne permit să consi-
derăm acest tumul ieșit din comun. Menţionăm, în mod deosebit, că în anii 
2015-2017, mai spre nord de necropola scitică de la Hlinaia au fost cercetate 
morminte scitice sub tumuli, datate în sfertul trei al sec. IV și până în primul 
sfert/prima treime a sec. III î.Hr. Cele mai târzii dintre ele, ca și cei mai tim-
purii tumuli din necropola din sec. III-II de lângă Hlinaia, ne demonstrează 
transformarea culturii scitice în decursul sec. IV-III î.Hr.

Frit, faience and glass-like objects in the 4th mil BC

Regina Anna UHL

Objects, made of glass, are known in northern Mesopotamia in the 3rd mil BC, 
whereas early glass-like products, frit or early faience can be traced back to the 
5th mil BC in different regions, e.g. Mesopotamia, the Levant and in the Cau-
casus. Especially these early, glass-like products such as pearls or tiny figurines 
show a wide variety of components and do not indicate standardized recipes.
Glass-like objects and faience are well known from Majkop contexts, whereas 
the application of these terms is missing in the Cucuteni-Tripolye-sphere. 
There, the raw material of certain beads from graves or hoards is described 
as “coral”, “limestone” or even as glass-like, blackish material. In respect to 
the possible coloring of weathered frit or faience beads it must alternatively 
be considered, whether some of these grave goods might be identified as frit 
or faience.
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Epistemologically, the production of such glass-like objects is very strongly 
linked to the technologies which were applied in ceramic and metal produc-
tion. Following a cross-crafting approach, it shall be scrutinized, in how far 
such early glass-like objects, frit or faience, could have been produced as well 
in the northern Pontic region. 

Valențele educaționale ale patrimoniului arheologic.
Studiu de caz: Școala de arheologie de la Stolniceni (raionul Hînceşti)

Rodica URSU NANIU, Andrei COROBCEAN

Indubitabil, patrimoniul cultural al fiecărei națiuni reprezintă chintesența 
efortului creativ prin care aceasta și-a adus și își aduce contribuția la cultura 
umanității. Conștientizarea valorii fiecărui obiectiv (natural, istoric, arheo-
logic, artistic etc.) reprezintă nu doar un prim pas spre cunoașterea propriei 
identități, ci și un excelent instrument educațional, capabil să asigure, pe ter-
men lung, atitudini sănătoase privind prezervarea și promovarea tezaurului 
cultural. 
În acest sens, înființarea unei scoli de vară de arheologie la Stolniceni (raionul 
Hîncești), acum 16 ani,
a urmărit, de la bun început, două obiective majore:
1) De a le oferi studenților de la istorie, precum și tuturor celor interesați, un 
cadru inovativ de cercetare pluridisciplinară, cu implicarea unor specialiști 
din diverse domenii conexe arheologiei (antropologie, zooarheologie, pedo-
logie, cercetări magnetometrice etc.);
2) De a susține o campanie intensă de conștientizare a importanței obiectului 
arheologic de la Stolniceni în rândul localnicilor, atât la nivelul autorităților 
locale și celor raionale, precum și la nivelul mediului școlar, prin susținerea 
periodică a unor conferințe de popularizare a cercetărilor întreprinse.
Raportul prezintă bilanțul celor 16 ani de activitate sub aspectul rezultate-
lor atinse în pregătirea studenților-cursanți, pentru care activitatea în cadrul 
Școlii de arheologie de la Stolniceni a însemnat elementul decisiv în alegerea 
viitoarei profesiuni (mulți dintre aceștia urmând o carieră în arheologice), 
precum și la nivelul mentalităților locale, care au evoluat de la ignoranță la 
inițiative privind prezervarea sitului getic de la Stolniceni. Este un exemplu 
clasic de politici combinate, în care cercetarea științifică, pe de o parte, și va-
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lorificarea educațională a patrimoniului arheologic, pe de alta, pot aduce be-
neficii economice comunității care va înțelege să investească în conservarea 
și promovarea unui important obiectiv arheologic, de importanță europeană.

Analiza antropologică a scheletelor medio-bizantine descoperite 
în intravilanul localităţii Nufăru (jud. Tulcea)

Sandu-Gabriel VASILE

Studiul de faţă se dorește a fi o încercare de sinteză antropologică bazată pe 
analiza a 313 complexe funerare, dintr-un total de 606 morminte cercetate 
până în prezent, exclusiv de inhumaţie, amplasate extra muros și care provin 
din mai multe nuclee cimiteriale atribuite locuitorilor cetăţii medio-bizanti-
ne de la Nufăru. Descoperirile funerare se încadrează în seria necropolelor de 
inhumaţie creștine ale așezărilor din spaţiul Dobrogei istorice, databile în se-
colele X-XIV, cu analogii de rit și ritual cu cele cercetate la Noviodunum-Is-
accea, Niculiţel, Dinogetia-Garvăn, Troesmis-Turcoaia, Ostrov, Enisala Pa-
lancă (jud. Tulcea), Histria, Capidava, Sitorman, Constanţa, Murfatlar, Gura 
Canliei, Bugeac, Dervent, Păcuiul lui Soare (jud. Constanţa), precum și cele 
din NE Bulgariei (Silistra, Garvăn, Odărți, Durankulak, Cavarna, Caliacra).
Cea mai mare parte a materialului scheletic analizat (267 de complexe fune-
rare) se concentrează în partea de nord a promontoriului nufărean, în punc-
tele Trecere bac (248), Piatră (15) și pe proprietatea Ivanov (19), pe latura 
nord-vestică. Alte descoperiri funerare au fost cercetate în partea de sud a sa-
tului, pe străzile Bisericii (18) și Rapsodiei (1). De pe latura de est a fortifica-
ţiei a fost analizat un segment de necropolă ce numără 12 complexe funerare: 
pe străzile Turnului (2), C-tin Dobrogeanu-Gherea (6) și în punctul Centrul 
de informare turistică (4).
Analiza antropologică a urmărit în principal caracteristici legate de ritualul 
funerar (aspecte tafonomice, stabilirea numărului minim de indivizi, elemen-
te de arheotanatologie), profilul demografic (determinarea sexului, estimarea 
vârstei la deces), variabilitatea populaţională (analiza biometrică, estimarea 
staturii), moștenirea genetică (identificarea unor caractere epigenetice), stre-
sul ocupaţional/biomecanic (observarea unor markeri musculo-scheletici) și 
de starea de sănătate a populaţiilor medio-bizantine (etiologia, manifestarea, 
frecvența și interpretarea patologiilor).
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Noi date privind necropola din partea nord-estică a oraşului medieval 
de la Costeşti-Gârlea

Vlad VORNIC, Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU

Printre diferitele complexe care alcătuiesc ansamblul arheologic medieval 
de la Costești-Gârlea figurează și un mare cimitir cu morminte de înhuma-
ție, situat pe versantul stâng al văii râului Botna, în partea de NE a orașului 
Hoardei de Aur din sec. XIV. Situl funerar a fost semnalat de L.L. Polevoi în 
anul 1957, când prin eroziunea solului au iesit la lumină câteva morminte 
cu scheletele orientate vest-est, care însă nu au fost cercetatete prin săpături. 
Una sau două înmormântări din această necropolă au fost cercetate în anul 
2005, dar au rămas nepublicate, ca, de altfel, și celelelalte vestigii arheologice 
descoperite.
Având suportul administrației publice locale, în anul 2017 Agenția Națională 
Arheologică a desfășurat săpături arheologice de salvare în diferite puncte 
ale zonei de nord-est a sitului, afectate de alunecările de teren și eroziunea 
solului. Un loc distinct între complexele investigate îl ocupă 13 morminte de 
inhumație, reperate în diferite sectoare ale necropolei la care ne referim. Toa-
te înmormântările aveau gropile orientate pe direcția vest-est, o parte dintre 
ele fiind prevăzute cu acoperăminte din bârne de lemn. Un mormânt (nr. 9) 
conţinea și un sicriu de lemn, de la care s-au păstrat resturi de lemn putrezit 
și cuie de fier puternic oxidate. Scheletele, care, potrivit determinărilor antro-
pologice efectuate de dna dr. Angela Simalcsik, au aparținut unor indivizi de 
vârste și sexe diferie, se aflau depuse pe spate, cu mâinile de-a lungul corpului 
sau așezate pe bazin. Drept inventar, în două morminte (nr. 10 și 13) s-au 
găsit un inel și o mărgică polifațetată de carneol, iar din stratul de cultură 
s-au recuperat cuie de fier și monede de argint și bronz tătărești din sec. XIV. 

Investigarea infracţiunilor privind artefactele arheologice, 
responsabilitate internaţională

Nicoleta VORNICU
Stabilirea unui cadru legal și conștientizarea răspunderii faţă de patrimoniul 
arheologic au avut o evoluţie îndelungată și dificilă. Apariţia primelor măsuri 
ample de protejare a patrimoniului cultural a avut loc în secolul XIX, cunos-
cut ca fiind marea epocă a arheologilor amatori și a debutului comerţului cu 
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antichităţi. Nu de puţine ori un sit arheologic a fost devastat, iar specialiștii 
au identificat artefacte valoroase (vase, unelte, arme, bijuterii, monede etc.) 
distruse sau scoase din contextul arheologic. 
Braconierii au fost atrași de obiective ca tezaurul historian de la Fedești, Vas-
lui, siturile cetăţilor medievale, dacice și ale castrelor romane din zona Mun-
ţilor Orăștiei, din judeţele Caraș-Severin, Timiș, Bihor, Bistriţa-Năsăud și Să-
laj Olt, Teleorman, Tulcea, Constanţa (cetăţile grecești). În anul 2017, apro-
ximativ 5 000 de obiecte arheologice (fragmente de vase ceramice, obiecte 
de podoabă, monede antice și medievale, statuete medievale și din perioada 
neolitică) au fost descoperite în judeţele Caraș-Severin, Bihor, Timiș și Arad, 
la persoane suspectate de braconaj arheologic. 
În lucrare se prezintă tipologia infracţiunilor asupra bunurilor arheologice, 
mijloacele și metodele folosite pentru identificarea și recuperarea acestora. O 
atenţie deosebită se acordă metodelor fizico-chimice (XRF, TL, K-Ar, Pb 210 
etc.) și comparative utilizate în autentificarea pieselor arheologice. Expertiza 
știinţifică constă în determinarea materialelor și tehnicilor de realizare a ope-
rei de artă. Metodologia și tehnicile de investigare sunt diferite în funcţie de 
tipul de suport organic sau anorganic al operei de artă.
Coroborarea rezultatelor trebuie să conducă la stabilirea autenticităţii obiec-
tului sau operei supuse expertizei și la datarea acesteia daca este necesar.
De asemenea, sunt prezentate reglementările internaţionale ale infracţiunilor 
privind patrimonial cultural.

Transformări socio-economice la mijlocul mileniului II î.Hr. 
în spațiul carpatic

Mihai WITTENBERGER

Lucrarea de față dorește să arunce o lumină diferită asupra evenimentelor de 
la mijlocul mileniului II î.Hr. În spațiul carpatic, culturile epocii bronzului 
evoluau relativ liniar de câteva sute de ani. La mijlocul mileniului II, culturile 
Costișa, Monteoru, Tei și Wietenberg și Otomani în Transilvania suferă un 
șoc deosebit. Aparent, este un aport migraționist din est: Sabatinovka, Noua, 
Coslogeni. Da, acest șoc este documentat arheologic. Se cunosc în bună mă-
sură urmările.
Ne interesează în context ce a generat această mișcare, care se resimte în în-
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treaga Europă și nu numai, dar și cum aceste modificări au schimbat mentali-
tatea populațiilor. Dacă în bronzul mijlociu vorbim despre artefacte de bronz 
relativ puține și în general ca piese de prestigiu, în bronzul târziu vorbim 
despre un bronz uzual, chiar dacă rar mai existau piese de prestigiu, dar total 
diferite de ce exista înainte.
Unii colegi vorbesc despre revoluţia bronzului, termen necorespunzător, 
după mine. Un metal nu poate face revoluție! Este o schimbare radicală de 
mentalitate socială, de ierarhie socială, și de aici și de organizare socială.
Și totuși ce a produs o astfel de schimbare structurală, care a dus la deplasări 
de populație și schimbări culturale majore în spațiul capatic? Răspunsul cred 
că se regăsește în explozia vulcanului de la Therra, care a aruncat în atmosferă 
peste 100 de km cubi de rocă și cenușă. Noaptea polară, care a urmat, a fost 
factorul declanșator al marilor mișcări de populație.
Desigur, dispariția civilizației minoice, foarte strâns legată de cultura Wie-
tenberg, a avut repercursiuni semnificative în spațiul în discuție.

Porţile şi căile de acces în fortificaţiile traco-getice din spaţiul est-carpatic

Aurel ZANOCI

Secolele VI-III î.Hr. reprezintă perioada de maximă extindere a comunităţi-
lor traco-getice în spaţiul est-carpatic, fapt documentat prin cca 140 fortifica-
ţii și peste 600 așezări deschise, atestate arheologic până la momentul de faţă.
Dintre siturile arheologice atribuite traco-geţilor, un interes deosebit prezin-
tă fortificaţiile, care s-au bucurat, în ultimele decenii, de o atenţie sporită din 
partea cercetătorilor. În pofida acestui interes, rămâne a fi mai puţin elucida-
tă amenajarea porţilor de intrare și a căilor de acces spre fortificaţii. 
Rezultatele cercetărilor perieghetice și arheologice, efectuate în ultimii ani 
la mai multe fortificaţii din regiunea Nistrului Mijlociu (Saharna Mare, Sa-
harna Mică, Stohnaia III, Rezina etc.), coroborate cu informaţiile despre si-
turile întărite (Butuceni, Cotnari, Stâncești etc.) din alte teritorii ale spaţiului 
est-carpatic, demonstrează preocuparea acestor comunităţi pentru „fortifica-
rea” accesului în spaţiul lor vital.
Astfel, pentru protejarea intrării, frecvent sunt edificate construcţii defensive 
suplimentare de tip „bastione” semicircular (Saharna Mare, Saharna Mică, 
Butuceni) sau „turnuri” (Rezina, Glinjeni „La Șanţ”, Rudi „La Șanţuri”, 
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Horodca Mică), amplasate în faţa porţilor. O altă modalitate de protejare a 
accesului în fortificaţie a fost atestată la situl Stohnaia III, unde „valurile” de 
apărare de pe laturile de sud și vest au fost edificate în așa mod ca în dreptul 
porţii să formeze un „clește”. În alte cazuri (Cotnari „Cătălina”), drumul de 
acces spre cetate era amenajat în așa fel ca cel care se îndrepta spre poartă să 
aibă partea dreaptă, neacoperită de scut, expusă în faţă celor aflaţi pe „zidul” 
de apărare. 
Plecând de la cele expuse mai sus, se poate constata că comunităţile traco-ge-
tice posedau cunoștinţe temeinice în domeniul arhitecturii militare, specifice 
epocii.

Нововыявленный балтский некрополь древнерусского времени 
в Поросье

Вячеслав БАРАНОВ, Всеволод ИВАКИН

В 2017 г. Архитектурно-археологическая экспедиция ИА НАН Украи-
ны (рук. Г.Ю. Ивакин) провела спасательные исследования на берегу р. 
Рось, в ходе которых был выявлен и частично исследован уникальный 
некрополь древнерусского времени.
Некрополь расположен на второй надпойменной террасе на правом бе-
регу р. Рось и занимает площадь около 10 га. 
На противоположном берегу реки находится известное ещё с XIX века 
древнерусское городище в Сухолисах.
Всего на сегодняшний день исследовано 24 погребения. Почти все по-
гребения совершены на спине, с вытянутыми конечностями и ориенти-
рованы головой на север – северо-запад, могильную яму удалось про-
следить лишь в одном случае, что объясняется тем фактом, что погребе-
ния совершены на сравнительно небольшой глубине в культурном слое 
поселения черняховского времени (глубина залегания погребений 0, 4 
до 0, 8 м от уровня современной дневной поверхности). Зафиксированы 
остатки деревянных погребальных конструкций – фрагменты и следы 
дерева, гвозди и следы заупокойной пищи – куриные кости и куриное 
яйцо. Видимо к заупокойной пище следует отнести и остатки вёдер, ко-
торые обнаружены как в мужских, так и в женских погребениях. Обра-
щает на себя внимание яркий и выразительный погребальный инвен-
тарь. В большинстве мужских погребений зафиксированы предметы 
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вооружения - боевые топоры и копье, или сулица, элементы ременной 
гарнитуры, кресало, фибула с макообразными головками. Женский ин-
вентарь более разнообразен и выразителен. Прежде всего обращают на 
себя внимание пластинчатые арбалетовидные фибулы с перекладиной 
типа Блюене-IV, подковообразные фибулы различных типов - со спи-
ралевидными и дымоходовидными концами, браслеты с зооморфными 
завершениями, цепочки, височные кольца и перстни. Весь погребаль-
ный инвентарь не характерен для древнерусских древностей, зато на-
ходит широкий круг аналогий в погребальных памятниках Х – первой 
половины ХІ в. западно-балтских народов. Это хорошо согласуется с 
данными Повести временных лет о создании Ярославом Мудрым новой 
оборонной линии Древнерусского государства по р. Рось. 

Местное керамическое производство Ольвии 
в эллинистическое время (основные направления)

Ольга БУРАВЧУК, Юлия ИЛЬИНА

Ольвия эпохи эллинизма продолжала оставаться одним из крупнейших 
центров Северного Причерноморья. Однако, с середины III в. до н.э. 
наступает полоса кризиса, который был частью глобального процесса. 
Захватил он как Ольвию, так и другие полисы Северного Причерномо-
рья. Политическая история этого периода подробно разработана, но 
керамический комплекс изучен недостаточно.
Новое рассмотрение материала обусловлено корректировкой изначаль-
ной датой началом местного производства в Ольвии по сравнению с да-
той предложенной К.И. Зайцевой (не ІVв до н.э. а III в до н.э.). Исследо-
вательница рассматривала всю местную керамическую продукцию, не 
разделяя на отдельные мастерские, работающие одновременно произ-
водственные центры. Часто в категорию местной ольвийской керамики 
была отнесена продукция херсонесских и боспорских мастерских из-за 
схожести форм и орнаментации.
Большая часть местной расписной керамики эллинистического време-
ни из Ольвии является подражанием керамике Александрии и Кипра. 
Ольвийские мастера вносят изменения как в роспись, так и в форму 
сосудов, следуя местной традиции, моде и, в конце концов, своему ма-
стерству.
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Для ольвийского производства этого периода характерны: кувшины, 
чаши, миски с орнаментами в виде поясов, полосок, волнистых линий 
и несложного геометрического орнамента. Аналогичная керамика про-
изводилась также и в Херсонесе, и на Боспоре. Различаются они толь-
ко по составу глины. Набор типов сосудов идентичен во всех центрах 
Северного Причерноморья. Процесс изготовления местной керамики 
позволил прейти к массовому производству.
Местное производство керамики в Ольвии значительно отличалось от 
местного производства Греции и Малой Азии в силу отсутствия каче-
ственной сырьевой базы и соответствующих технологий производства. 

Керамика поселений Сахарна Маре, Хлижень и Шолдэнештъ 
и источники глин для ее изготовления

Мария ВЕТРОВА, Майя КАШУБА, Марианна КУЛЬКОВА, Сергей 
АГУЛЬНИКОВ, Аурел ЗАНОЧ, Игорь БРУЯКО

Керамика (X-VII вв. до н.э) из поселений оседлого населения Северно-
го Причерноморья дает ценную информацию для исследований, кото-
рые проводятся коллективом ученых из России, Украины и Германии. 
Впервые применяется междисциплинарный подход.
С целью обнаружения и выделения критериев определения источников 
для изготовления керамики были отобраны образцы глинистых пород 
из 10 коренных обнажений, расположенных вблизи поселений Сахар-
на, Хлижень и Шолдэнештъ. Минералого-петрографический анализ ке-
рамики показал, что тесто сложено смектитовыми глинами, в качестве 
отощителя выступают кварцевый и полевошпатовый песок, дробленые 
карбонатные породы, гнейсы и керамика. Глинистые породы состоят из 
минералов группы смектитов и кластических песчаных частиц кварца, 
полевого шпата и карбоната.
Для рентгенографического изучения (РЦ «Рентгенодифракционные 
методы исследования» СПбГУ) глинистых минералов отобрана илистая 
фракция. Полученные кривые от воздушно-сухих, насыщенных эти-
ленгликолем и прокаленных в течении 4 часов при температуре 550°С 
ориентированных препаратов использовали для качественного анализа 
глинистых минералов.
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Рентгенофазовый анализ глинистых пород показал, что смектитовая 
часть всех образцов представлена смешаннослойным минералом ил-
лит-монтморилонитового состава, каолинитом и хлоритом. Эти данные 
хорошо согласуются с петрографическим анализом пород и керамики. 
Образцы из поселения Сахарны выделяются низким количеством кар-
бонатов, который присутствует в виде отощителя, а в керамике из Хли-
жень и Шолдэнешть – также и в составе теста. Полученные данные по-
зволяют предположить, что гончары использовали местную глину для 
изготовления сосудов.
*Работа выполнена в рамках проекта № 90 216, поддержанного Фондом 
Фольксваген (Германия).

Бытовая керамика ХIII-XVI вв. с раскопок городов и замков Подолии

Лариса ВИНОГРОДСКАЯ

Бытовая керамика ХIII-XVI вв., как самый массовый археологический 
материал, фиксируемый во время раскопок городов и замков, является 
хронологическим индикатором постепенной смены культурных тра-
диций и образования новых направлений в развитии материальной 
культуры. Рассматриваемый период, особенно cередина ХІІІ – первая 
половина ХV вв. относится к малоизученным векам в истории Украины 
как в социально-политическом, так и культурном аспектах. Последнее 
время, благодаря активизации археологических исследований городов 
и местечек Подолии, накопилось достаточное количество археологиче-
ского материала, исследование которого позволило сделать следующие 
предварительные выводы. Керамика середины ХІІІ – первой половины 
ХV века характеризуется постепенной сменой технологии и конструк-
тивных характеристик типов посуды. Если в середине ХІІІ в. в керами-
ке еще сохраняются черты древнерусского периода, то уже со второй 
половины ХІІІ века она огрубляется, изменяется техника и технология 
ее изготовления, орнаментация (изготовление на примитивном гончар-
ном круге, крупные примеси в тесте). Причем эти изменения (золото-
ордынский период) отмечаются на всей территории Правобережной 
Украины а также фиксируются и в прибалтийских странах (раскопки 
в Вильнюсе), на территориях Польши, Молдовы. В материалах второй 
половины ХІV-ХV вв. процент керамики изготовленной на примитив-
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ном гончарном круге, значительно уменьшается и появляется керамика 
с венчиками, утолщенными снаружи и каннелюрами изнутри, а также 
дымленая керамика сизо-серого цвета с шершавой поверхностью, кото-
рая становится преобладающей в ХVI веке. Такие изменения в бытовой 
керамике, по нашему мнению, связываются с изменениями в культур-
них традициях и влияниями пришлых элементов культуры (золотоор-
динской, литовско-польской и немецкой).

Румяна или яды? Анализ минералов из могильника Золотая Балка

Елена ДЗНЕЛАДЗЕ

Могильник Золотая Балка (Нововоронцовский р-н, Херсонская обл.) 
расположен на Нижнем Днепре и оставлен носителями позднескиф-
ской культуры. В ряде погребений могильника найдены образцы ми-
неральных красок розового, оранжевого, красного цветов, которые 
традиционно атрибутируются исследователями как румяна, или другие 
косметические средства. Однако эти материалы никогда не исследова-
лись с помощью литолого-минералогических методов.
Для анализа были отобраны 12 образцов из погребений могльника Зо-
лотая Балка из раскопок М.И. Вязьмитиной, которые хранятся в фон-
дах Института археологии НАН Украины.
Для определения состава и происхождения образцов были применены 
химический, микроскопический, ИЧ-спектрометрический, рентгено-
флуоресцентный, микрозондовый методы. Исследования проведены 
проф., д.г.н. В.А. Нестеровским на базе Геологического музея Киевского 
национального университета им. Тараса Шевченко.
По результатам анализов материалы можно разделить на три группы. К 
первой группе отнесены находки охры – которые действительно могли 
использоваться в качестве румян. Вторая группа – отдельный образец 
битума. Не исключено, что этот продукт сгорания мог образоваться в 
результате использования светильников или курильниц с отрытым ог-
нем в погребальных сооружениях. 
К третьей – наибольшей по численности группе – относятся находки 
реальгара. Реальгар на 70% состоит из мышьяка, что делает использо-
вание его в качестве косметики невозможным. Однако, будучи ядом, 
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реальгар имеет свойства природного консерванта, и его могли исполь-
зовать как средство, предотвращающее разложение во время длитель-
ных погребальных обрядов.

Континуитет и дискретность сакрального пространства 
в эпоху палеометалла

Светлана ИВАНОВА

Анализ подкурганных комплексов, характеризующихся самыми ран-
ними датами (вторая половина V тыс. до н.э.), показал, что они не яв-
ляются непосредственно связанными с курганными насыпями, как 
это традиционно предполагается в археологических исследованиях. 
Сложные монументальные постройки являются святилищами, порой с 
астрономическими ориентирами; они функционировали долгое время 
без создания над ними насыпи. Захоронения на территории святилищ 
были одновременны им, имели сакральный характер и предшествовали 
сооружению курганов.
Разделение этих комплексов (грунтовое святилище и курган) на фоне 
имеющихся радиоуглеродных дат позволило сделать выводы о суще-
ствовании грунтовых святилищ в 45-40 вв до н.э. Курганы над святи-
лищами стали появляться после того, как – не ранее 38/37 вв до н.э.– 
там были совершены новые захоронения, более поздних эпох и иных 
культур. Именно над ними сооружались курганы, перекрывая при этом 
грунтовые святилища и грунтовые захоронения. Эта ошибка (синхро-
низация святилищ и курганов) привела к трактовке курганов степной 
зоны Восточной Европы как наиболее ранних и к идее зарождения 
именно здесь курганной обрядности.
Можно предположить центрально-европейское и нижнедунайское 
влияние на формирование идеологических представлений населения 
степи. В частности, феномен грунтовых святилищ раннего и среднего 
энеолита, возможно, возник под центрально-европейским влиянием 
и, очевидно, имеет структурное сходство с иными объектами, постро-
енными согласно движению небесных светил в позднем неолите Цен-
тральной и Атлантической Европы. Появление святилищ можно отне-
сти к обширному кругу археологических свидетельств взаимодействий 
мира ранних земледельцев Юго-Восточной и Центральной Европы и 
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„степного” мира более подвижного населения. Нео-энеолитические 
взаимосвязи степи и мира ранних земледельцев фиксируются и данны-
ми прямого генетического анализа древних популяций.

Археологические исследования в Жовкве в 2017 году

Зоя ИЛЬЧИШИН, Александр СИЛАЕВ

Город Жовква был основан на месте села Винники, известного по пись-
менным источникам с 1398 г. С 1556 г. Винники и околицы переходят в 
собственность рода Жолкевских, и с 1594 г. коронный гетман Станис-
лав Жолкевский заложил новый город-резиденцию.
НИЦ «Спасательная археологическая служба» Института археологии 
НАН Украины неоднократно проводил археологические исследования 
в Жовкве: раскопки Вечевой площади, замка, еврейского квартала и си-
нагоги, в местах новостроек.
В 2017 г. раскопки проводились на территории утраченной историче-
ской застройки еврейского квартала, возле бывшей бойни, по адресу пл. 
Е. Коновальца, 11, где планируется реконструкция жилого дома с при-
стройкой стоматологической клиники.
Было исследовано 16 кв. м. площади во дворике возле дома и возле 
углов здания для установления наличия культурного слоя и объектов 
археологического наследия. Мощность культурных напластований со-
ставила 1, 5-3, 5 м. 
В результате проведенных работ установлено, что непосредственно воз-
ле здания культурный слой был нарушен в процессе строительства и 
прокладки труб канализации в начале ХХ в. Зафиксированы остатки де-
ревянной застройки в восточной части участка, следы гуты в западной 
части. Уточнены особенности конструкции фундамента дома, системы 
канализации и отвода дождевой воды.
Коллекция артефактов из шурфов состоит из фрагментов глиняной 
посуды (миски, горшки, макитры, крышки), печных изразцов с геоме-
трическим и растительным орнаментом, стеклянной посуды. Индиви-
дуальные находки представлены тремя обувными подковками, монета-
ми, которые датируются от 1653 до 1923 гг. (солиды Речи Посполитой, 
австрийские крейцеры (Франц ІІ), гроши Республики Польша). Наи-
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больший интерес представляет коллекция керамических курительных 
трубок (32 ед.).
Находки из шурфов позволяют датировать культурные напластования 
периодом от конца ХVІІ до начала ХХ вв. 

Алабастры первого этапа развития средиземноморской школы 
стеклоделия

Анжелика КОЛЕСНИЧЕНКО

Средиземноморское стеклоделие – это синтез почти всех известных ме-
тодов обработки стекла, сложившихся в Месопотамии и Египте. Пери-
од с последней четверти VI в. по начало IV вв. до н.э. является первым 
этапом изготовления сосудов в технике сердечника в античных центрах 
Средиземноморья. Производство и распространение флаконов в это 
время имеет характер «взрыва», отразившегося во всех уголках грече-
ского мира. В настоящее время автором определено 17 типов алаба-
стров. По набору элементов оформления выделяются несколько групп 
флаконов, единство которых можно интерпретировать как отражение 
стиля мастерской или отдельного мастера. Начальный этап средиземно-
морской индустрии (525-450 гг.) характеризуется значительным разно-
образием типов алабастров, представленных небольшим количеством 
экземпляров. Некоторые черты декора свидетельствуют о творческом 
подходе стеклоделов, результатом труда которых являются сосуды с 
крупными зигзагами, фестончатым и перистым орнаментом. 
Отдельные стили оформления приобретают популярность, что приво-
дит к увеличению количества их образцов и переводит производство 
и распространение данных сосудов на другой уровень. Таким образом, 
прослеживаются ветви развития стиля и поколения типов. Стандар-
тизация и массовость некоторых типов алабастров устанавливается со 
втор. четв. V в. до н.э. Основными особенностями стиля с этого време-
ни являются цилиндрическое тулово и зигзагообразный орнамент меж-
ду поясков желтого, голубого и пурпурного стекла на темном или белом 
фоне. До середины V в. до н.э., наряду с многочисленной продукцией 
мастерских, продолжают бытовать сосуды, которые еще можно соот-
носить с определенными мастерами. Позднее изготовление стеклян-
ных алабастров перестает быть творчеством мастера, а носит характер 
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массовой продукции мастерских. Основными образцами являются со-
суды с цилиндрическим туловом со сплошным зигзагообразным или 
спиральным орнаментом. Производство стеклянных сосудов в технике 
сердечника развивалось дискретно. Второму этапу средиземноморской 
индустрии свойственны иные характеристики, что связывается со сме-
ной центров производства стеклянных сосудов.

Сравнение керамики из погребений и поселений раннего железного 
века в Северном Причерноморье по технологии изготовления

Марианна КУЛЬКОВА, Александр КУЛЬКОВ, Мария ВЕТРОВА, 
Майя КАШУБА, Надежда ГАВРИЛЮК, Эльке КАЙЗЕР

Керамику раннего железного века из поселений (оседлое население) и 
погребений (ранние кочевники) Северного Причерноморья характе-
ризуют различные технологические приемы изготовления. Высказано 
мнение о специальном производстве погребальной керамики. Однако 
отсутствовали данные, полученные методами естественных наук.
Для оценки технологических особенностей изготовления керамики 
использовались показатели оценки пористости по данным микрото-
мографии (mCT). Анализ пористости с размерами пор больше 5 мкм 
позволяет идентифицировать происхождение пор в результате терми-
ческого шока, трещин вокруг минеральных включений, сжигания слу-
чайных или специальных органических добавок и т. д. Соотношение 
между открытыми и закрытыми порами является технологическим па-
раметром, отражающим качество изготовления сосуда.
Некоторые сосуды из погребений (Суворово, обр. 133; Маяки, обр. 121; 
Кут, обр. 90 и Лиманцы, обр. 106) характеризует невысокое качество.
Для проверки выбраны образцы с одинаковыми показателями откры-
той и закрытой пористости – керамика высокого качества: Хлижень II 
(обр. 10) и Суворово (обр. 122). По составу теста и особенностям из-
готовления обр. 122 отличается более совершенной технологией, но 
большинство мезо-пор этого образца имеют вытянутую форму. Обр. 
10 имеет меньшее количество пор такой формы, что говорит о соблю-
дении технологического режима изготовления. Технологическая схема 
для обр. 122 нарушалась (быстрая сушка), что приводило к мелким мно-
гочисленным трещинам, но давало более декоративный облик сосуда. 
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Подобная картина отмечена и для других сосудов из погребений по 
сравнению с сосудами из поселений. Видимо, эти сосуды были специ-
ально изготовлены для помещения их в могилы.
*Работа выполнена в рамках проекта № 90 216, поддержанного Фондом 
Фольксваген (Германия).

Сарматские могильники с ритуально-поминальными 
конструкциями. Время функционирования

Сергей КУРЧАТОВ

Открытие в 1974 г. абсолютно нового типа сарматских памятников – 
курганных полей с ритуально-поминальными сооружениями – явилось 
отправным этапом в области изучения сарматской культуры Днестров-
ско-Прутского региона. Время появления носителей рассматриваемого 
обряда в междуречье ознаменовалось резким обострением военно-по-
литической обстановки в регионе в первой трети II в. н.э., известном 
как тавро-скифская война. С настоящими событиями, как представля-
ется, связано появление небольшого могильника у с. Паланка и ранних 
комплексов Петрештского могильника, датируемых позднегераклий-
скими амфорами варианта C IVB2 второй четвертью II в. В это же вре-
мя, ближе к середине II в., закладывается “Воинский могильник” у с. 
Новые Бедражи на Среднем Пруту, датируемый сильнопрофилирован-
ной фибулой с бусиной на ножке и крючком для тетивы и серией позд-
негераклийских амфор варианта C IVC.
На середину II в. приходится расцвет сарматской культуры в Северо-За-
падном Причероморье. Под контроль кочевников попадает территория 
культуры карпов, устанавливаются тесные контакты с римскими про-
винциями. Аналогичные памятники появляются в венгерской Пуште. 
Однако интенсивная вовлеченность в события Маркоманских войн 
радикально подорвала сарматское военное могущество в регионе. На-
чинается постепенная деградация культуры. На рубеже III в. в регионе 
появляются носители новых культурно-исторических традиций, оста-
вившие памятники типа Алчедар-Этулия. С северо-запада надвигается 
реальная сила в лице передовых отрядов вельбарско-цецельской куль-
туры, в итоге ликвидировавшей сарматское присутствие в междуречье 
Днестра и Прута. Наиболее поздние памятники (Чоропканы) датиру-
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ются по распределителям ремешков и пряжке с прогнутым язычком и 
фасетированными щитками первой половиной III в.

К вопросу об импорте рыбопродуктов в Тире во ІІ-ІІІ вв. н.э.

Денис МАСЮТА

Как известно, в античном мире рыбопродукты, наряду с вином и олив-
ковым маслом, были наиболее популярными товарами, перевозимы-
ми в амфорной таре. Керамический комплекс Тиры римского времени 
включает в себя три типа амфор, которые могли служить для транспор-
тировки и хранения соленой рыбы (salsamentum). 
В первую очередь, это амфоры типа 75 по И.Б. Зеест – одна из наиболее 
распространенных разновидностей амфорной тары в Тире во второй 
половине ІІ – первой половине ІІІ вв. н.э. Большинство данных сосу-
дов ввозили с Боспора, на территории которого были открыты остат-
ки крупных рыбозасолочных комплексов. Интересно, что эти амфоры 
встречаются в Тире значительно чаще, чем боспорская винная тара ти-
пов 72 и 73 по И.Б. Зеест. Глина некоторых тирских амфор исследуе-
мого типа по визуальным характеристикам отличается от боспорской. 
Данное наблюдение может указывать на изготовление их в нескольких 
производственных центрах.
Значительно меньшее распространение здесь получили боспорские 
амфоры типа 83 по И.Б. Зеест и типа 27 по В.В. Крапивиной, которые 
также использовались в качестве тары под salsamentum. Если первые 
поступали сюда с середины ІІ по середину ІІІ вв. н.э., то вторые – на 
протяжении всего ІІІ в. н.э.
Также, в ходе исследований Тиры было обнаружено несколько полых 
ножек амфор неустановленных центров, имеющих коническую или ци-
линдрическую форму. Такое оформление доньев характерно для кера-
мической тары римского времени, в которой перевозили рыбный соус 
(garum), что можно проследить на примере средиземноморских амфор 
классов 17, 18, 21, 31 по Д. Пекоку и Д. Вильямсу. Поэтому находки 
фрагментов морфологически близких сосудов в Тире свидетельствуют 
об импорте этого соуса.
Таким образом, основным видом рыбопродуктов, импортируемых Ти-
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рой во ІІ-ІІІ вв. н.э. был причерноморский salsamentum, поступавший 
преимущественно с Боспора. В меньшем количестве, скорее всего из 
Средиземноморья, сюда ввозились амфоры с рыбным соусом. Близкая 
ситуация характерна и для других античных центров северопонтийско-
го региона.

Последний этап великой эллинской колонизации 
и закономерности развития городов в Северном Причерноморье

Надежда ПОЛЬЩИКОВА, Александр ВАСИЛЕНКО

Наибольшее количество античных эллинских городов в Северном 
Причерноморье возникло в первой половине VI – начале V в. до н.э. 
Одновременно около них складывались их сельхозокруги – хоры. До 
первой четверти Vв. до н.э. все города были независимыми полисами; в 
последней четверти VI – начале V в. до н.э. сложились государственные 
образования, включавшие по несколько полисов – с последней четвер-
ти VI в. до н.э. в Нижнем Поднестровье – Никоний и Тира; в Нижнем 
Побужье – Ольвия; с 80-х гг. V в. до н. э. в Восточном Крыму и на бе-
регах Боспорского пролива – Боспорское государство Археанактидов–
Спартакидов. В конце V в. до н.э. (422/421 гг. до н.э.) в Юго-Западном 
Крыму строительством г. Херсонес было положено начало еще одному 
мощному государству этого района – Херсонескому.
Время существования всех перечисленных государств Северного При-
черноморья – с VI-V в. до н.э. по 70-80-е гг. IV в. н.э., когда весь эл-
линско-римский мир региона был уничтожен гуннами (за исключением 
Херсонеса), – около 1000 лет. Херсонес пережил гуннское нашествие, 
и будучи одним из значительных центров средневековья в Северном 
Причерноморье, просуществовал еще около 1000 лет, до XIV в. н.э.
Время расцвета эллинских городов Северного Причерноморья – с V по 
II в. до н.э. и с I по III в. н.э., причем наивысший расцвет был достиг-
нут в первый период, когда намного увеличились территории городов, 
возводились монументальные общественные и культовые сооружения, 
реконструировались и перестраивались оборонные системы.
Наиболее крупные города Боспора образовались в его азиатской части.
Первые оборонительные сооружения городов появились почти одно-
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временно, в первой половине V в. до н.э.
По назначению города подразделялись на: - главные в государствах 
(Ольвия, Херсонес, Пантикапей); - центры отдельных районов (Фана-
гория, Гориппия, Танаис); - рядовые (Никоний, Керкинитида, Нимфей, 
Кепы и др.); - пограничные (Харакс, Илурат).
Выявленные закономерности позволяют создать общую картину освое-
ния эллинами Северного Причерноморья.

Преемственность использования островного поселения 
в топографии города ХII-XVI вв.  (археология, история, 
археозоология)

Юрий ПШЕНИЧНЫЙ

Остров Кемпа расположен около летописного города Дубен на Волы-
ни. На протяжении 2014-2017 гг. здесь исследовано поселение ХII-ХІІІ 
вв. Открыт синхронный могильник, включающий семь погребений. 
Стратиграфические наблюдения свидетельствуют о том, что поселение 
возникло здесь раннее могильника. Результаты исследований раскры-
вают один из редких типов погребальных памятников времен древне-
русского государства, расположенных на острове. При этом, локальный 
характер могильника, черты материальной культуры, а также характер-
ные топографические особенности памятника позволяют утверждать, 
что остров был заселен группой жителей, обьединненых родственными 
связями, которая занимала своеобразное место в социальной структуре 
летописного города Дубен. Начиная с XV в. на острове действует мо-
настырь Преображения Господнего, косвенные свидетельства о кото-
ром в это время имеются в письменных источниках и подтверждаются 
археологическим материалом. До конца XVI – начала XVII вв. строе-
ния монастыря были деревянные и впоследствии заменены на камен-
ные. Установлены конструктивные особенности строений монастыря 
и некоторые инженерные приемы, способствующие его укреплению в 
условиях островного расположения. Открыт монастырский могильник 
XVI – XVIII вв. Сопоставлены результаты исследования остатков от пе-
реработки и употребления пищи по двум разновременным мусорникам 
конца XVI – начала XVII вв. и середины XVIII в. Исследования Кемпы 
дают своеобразный пример рассмотрения вопроса о преемственности 
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и трансформации функций отдельных участков в социальной топогра-
фии городов от древнерусского времени до периода позднего средне-
вековья.

Торговые связи Книда и Тиры в первых веках н.э. 
(по данным керамических изделий)

Олег САВЕЛЬЕВ

Книдский импорт, в основном в виде товаров в амфорах, поступал в 
Тиру приблизительно с конца III до начала I в. до н.э. Прекращение мас-
совых поставок сюда, как и в целом в Северное Причерноморье связано 
с римско-понтийским военным противостоянием. Это происходило во 
время первой Митридатовой войны в 80-х гг. I в до н.э. и связано с по-
ражением Понта. После этого Книд перешел на сторону Рима, который 
ввел экономическую блокаду.
Лишь после почти двухвекового перерыва книдская керамика снова 
проникает в центры этого региона. Происходило это во время обще-
го экономического подъема в Северном Причерноморье во II – первой 
половине III в. н.э. Определение посуды как книдской довольно услов-
но и основывается, прежде всего, на стилистических аналогиях.
В Тире выделяются изделия, которые также по стилистическим особен-
ностям можно отнести к книдскому производству. Они представлены 
фигурными сосудами в виде лежащего барана, лагиносами и патерами.
Известен целый кувшин в виде барана с надписью и не менее девя-
ти фрагментов. Однако некоторые из таких сосудов производились в 
Паннонии, о чем говорит находка форм на гончарном поселении Бри-
гецио-Куруцдомб. Похожие сосуды найдены и в северо-палестинском 
регионе. Большинство находок происходит из античных центров Се-
верного Причерноморья и сарматских памятников восточноевропей-
ских степей.
Лагиносы – одноручные сосуды, с узким горлом, плечики украшены 
рельефным растительным орнаментом. Сохранилось пять фрагментов. 
На одном из них представлено изображение виноградной грозди и коз-
лоногого существа, очевидно Сатира. Судя по всему, это часть сцены с 
персонажами дионисийского круга.
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Ручки патер (известно три единицы) имеют окончания в виде головы 
барана, поверхность орнаментирована геометрическим узором, одна 
из них покрыта лаком коричневого оттенка с металлическим блеском. 
Керамические патеры, вероятно, являются репликами бронзовых ана-
логов.
Возможно, к этой группе относятся также сосуды в виде головы чело-
века. Некоторые из таких изделий могут быть имитациями книдской 
продукции.

О производстве терракот в Тире

Екатерина САВЕЛЬЕВА

Изготовление терракот в Тире началось не позднее конца IV в. до н.э. 
К этому времени относятся матрицы для изготовления маски Силена 
и полуфигуры богини. К III-II вв. до н.э. можно отнести матрицы для 
изготовления отдельных частей статуэтки Афродиты (три формы для 
изготовления ноги). Еще одна форма предназначалась для изготовле-
ния тыльной стороны торса. Указанные формы найдены в слоях на тер-
ритории жилых кварталов. 
Большую часть терракот Тиры, по визуальному анализу глины (плотной 
красно-коричневой с блестками слюды), предположительно можно от-
нести к продукции местного производства. Они изготовлены рядовы-
ми ремесленниками. Следов гончарных мастерских эллинистического 
времени в настоящее время не выявлено. Находки матриц для изготов-
ления терракот позволяют поставить вопрос о существовании в городе 
керамических мастерских. Более или менее простые изделия могли быть 
изготовлены в домашних условиях и обожжены в бытовой печи. Одна-
ко из семи матриц, четыре предназначались для изготовления отдель-
ных частей тела, что требует большего мастерства и лучшей подготовки 
глины. Для обжига крупных деталей нужна специальная печь. То есть 
изготовление таких изделий возможно только в мастерской. Данные о 
производстве терракот в Северном Причерноморье позволяют предпо-
ложить, что мастерская в Тире могла находиться как в центре города 
(возможно вблизи святилища), так и за его пределами. Большинство 
известных мастерских были многопрофильными, но открыты также и 
такие, которые специализировались на производстве терракот. 
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В первых веках новой эры в Тире наблюдается высокий уровень гон-
чарного производства. Открыто девять печей, в которых обжигались 
разные керамические изделия. Терракот среди них не выявлено. По 
стратиграфии только одна форма из коллекции (для изготовления 
статуэтки Афродиты Анадиомены) относится ко II-III вв. н. э. Пред-
положительно местными можно считать ряд терракот, среди которых 
Афродита с Приапом, изображение богини в овечьей шкуре, женщин и 
другие.

Опыт спасательных археологических исследований на объектах 
газового промысла и газотранспортной системы запада Украины 
(2003-2017 гг.)

Александр СИЛАЕВ

Начиная с 2003 г. Научно-исследовательский центр «Спасательная ар-
хеологическая служба» Института археологии НАН Украины проводит 
ежегодные археологические исследования на объектах газовой про-
мышленности в пределах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпат-
ской и Волынской областей. Преимущественно это газовые скважины 
и инфраструктура ОАО «Укргазвидобування». Археологические рабо-
ты на этих объектах включают разведку и археологический надзор. За 
одиннадцать лет обследовано более 350 участков, на которых выявлено 
62 новых памятника археологии. Из них на 26 проведены археологиче-
ский надзор и предварительные археологические раскопки.
Характер исследований промышленных объектов обусловил широкий 
хронологический спектр объектов различной культурной принадлеж-
ности, включающих могильники, поселения и местонахождение ма-
териалов культур неолита (линейно-ленточной керамики) энеолита 
(волынско-люблинской, воронковидных сосудов), эпохи бронзы (го-
родоцко-здовбицкой, тшинецкой), раннежелезного века (высоцкой, 
лужицкой и раннескифского времени), позднеримского периода (чер-
няховской и карпатских курганов), ранних славян (райковецкой) и кня-
жеской Руси.
В последние годы (2015-2017) наблюдается увеличение проектов, связан-
ных как с реконструкцией существующих газо-транспортных магистра-
лей (Уренгой-Помары-Ужгород, продуктопровод «Прикарпаттрансгаз» 
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и др.), так и со строительством новых объектов (Украинский-польский 
газопровод-интерконнектор Германович – Бильче-Волица). Археоло-
гическими исследованиями на линейных объектах удалось открыть и 
частично исследовать еще 35 новых памятников археологии.
В целом, наблюдается тенденция к увеличению площадей спасательных 
археологических исследований, которые приходится проводить в сжа-
тые сроки. Если до 2013 г. исследования проводились на отдельных па-
мятниках, где площадь раскопок не превышала несколько сотен кв. м., 
то линейные проекты предусматривают раскопки на порядок больших 
размеров.

Парадные мечи скифского времени в кладах Евразии

Денис ТОПАЛ

Подавляющее большинство находок мечей и кинжалов в скифское время 
связано с аристократическими погребениями, в том числе и «случайные 
находки». Остальные исключения из этого культурного шаблона весьма 
показательны – Мельгуновский клад является кенотафом, меч из кургана 
Большая Белозерка находился в тайнике погребения. Видимо, наиболее 
близкой практикой демонстративного потребления для иранских ко-
чевников оказалась именно погребальная, для которой оружие превра-
щалось в парадное. При этом, парадное оружие иранцев, найденное в 
отрыве от погребальных комплексов (Зивие, Амударьинский, Феттерс-
фельде) – за пределами кочевнического мира и, возможно, очерчивает 
его границы. Сама традиция парадных мечей, помещенных в погребаль-
ный контекст, пульсирует на протяжении всей истории ираноязычных 
кочевников. Появляется она еще в финале предскифского периода 
– на Балканах, вдали от основной концентрации предскифских мечей 
и кинжалов на Кавказе. Контекст ее появления – угасающая практика 
помещения мечей и кинжалов в клады, восходящая к эпохе поздней 
бронзы. В скифское время традицию парадных мечей сопровождают 
хронологические разрывы, пролегающие между главными звеньями 
периодизационной цепи. Несмотря на то, что максимальное количе-
ство скифских мечей и кинжалов приходится на среднескифский пе-
риод, основная масса парадных форм относится к финалу классической 
скифской культуры – золотой осени Скифии, иллюстрируя тезис о том, 
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что подобное демонстративное потребление совпадает с периодами по-
литической нестабильности. И, действительно, вслед за периодом мак-
симального распространения парадных акинаков в третьей четверти IV 
в. до н.э., спустя одно поколение, мы видим почти полное исчезновение 
классической скифской культуры.

Случайные археологические находки Юго-Западной Грузии

Гурам ЧХАТАРАШВИЛИ

Юго-Западная Грузия богата стоянками разных археологических пери-
одов каменного века. Около 20 стоянок было выявлено на этой терри-
тории. В их числе добавилась открытая стоянка Джварцхма, которая 
была случайно найдена на земельном участке, принадлежащем Л.Тодуа. 
В 2013 году мы об этих находках опубликовали статью в научном журна-
ле. Совсем недавно в том же самом месте были обнаружены интересные 
артефакты. Среди находок особый интерес представляют каменные то-
поры. Они имеют двухсторонную полировку, со следами практического 
применения. Также выделяются каменные зернотерки и терочные кам-
ни, скребки, ножевидные орудия, нуклеусы, отщепы и так далее. Парал-
лельно типологическому исследованию каменных материалов ведется 
и трасологический анализ, который проводится в национальном музее 
Грузии под руководством К. Эсакия при помощи микроскопа МБС-9.
С археологической точки зрения все вышеупомянутые материалы пред-
ставляют большой интерес. Новые находки из Джварцхма датируются 
эпохой Неолита. Планируются археологические раскопки памятника.
Анализ материалов и общие выводы, полученные при исследовании, 
будут представлены при публикации доклада.

Формирование советской истории первобытного общества 
как исторической дисциплины во второй половине 30-х гг. ХХ в.

Игорь ЦЕУНОВ, Дарья ЧЕРКАССКАЯ

Для росийской имперской науки изучение истории древнего мира ле-
жало в плоскости интересов нескольких наук. Археология условно 
делилась на праисторию (доисторию), которая скорее относилась к 
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естесствознанию, и классическую археологию, часто перемежавшуюся 
с искусствоведеием. 
20-е гг. ХХ в. стали периодом важных изменений в предмете исследова-
ний археологии, целях работа (как теоретических, так и полевых). Для 
советских идеологов черезвычайно важным стало найти научное обо-
снование развития человечества, которое бы базировалось на измене-
нии характера производственных сил и классовой борьбе. Кроме того, 
некоторые работы классика марксизма Энгельса непосредственно были 
посвящены древности. 
В начале 30-х гг. ХХ в. на арену вышла история материальной культуры, 
которая заменила собой археологию. Теперь наука о прошлом должна 
была сводиться к истории технологий и на ее основании реконструк-
ции древних обществ.
Точка в дискуссии, касательно использования этнографических данных 
для изучения прошлого, была поставлена в 1938 г. В том году увидел 
свет «Краткий курс» истории ВКП(б). В данном труде история была 
поделена на пять основных типов производственных отношений: пер-
вобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистиче-
ский, социалистический. Первобытно-общинный строй характеризо-
вался как такой, при котором отсутствовали частная собственность, а 
труд производился коллективно.
Первый учебник по истории первобытного общества был опублико-
ван В.И. Равдоникасом в 1939 г. Автором читался одноименный курс 
в Ленинградском университете. В основу курса (как и учебника) лег ар-
хеологический материал. Главной целью В.И. Равдоникаса было про-
демонстрировать историческое развитие первобытного общества от 
стадии к стадии.
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ETNOLOGIE: PROBLEME GENERALE ȘI ABORDĂRI 
INTERDISCIPLINARE /

ETHNOLOGY: GENERAL PROBLEMS AND INTERDISCIPLINARY 
APPROACHES

Comunităţile urbane ruse prin prisma modelului „Oraşul în trei 
straturi”  (în baza studiului empiric din or. Chişinău)

Maria AXENTI

Comunităţile urbane sunt un subiect nou în cercetările despre oraș, iar deli-
mitarea lor după criteriul etnic impune anumite provocări. În cercetările pre-
cedente am conchis că comunităţile urbane sunt grupuri, autoorganizate, ale 
căror membri sunt uniţi de interese comune și legături emoţionale, iar însăși 
comunitatea are rolul de catalizator social în limitele unui spaţiu determinat. 
În orașul Chișinău, comunitatea urbană rusă poate fi definită după descrierea 
de mai sus, iar calificativul „rus” ţine mai mult de competenţe lingvistice decât 
de apartenenţa etnică. Pentru a încadra comunităţile urbane ruse în contextul 
orașului, am utilizat modelul „Orașul în trei straturi” de Svetoslav Murunov, 
antropolog din cadrul Centrului de Urbanism Aplicat din Moscova. Acest 
model definește orașul prin trei straturi diferite, dar totodată interdependen-
te. Stratul I presupune spaţiul fizic (clădiri, străzi, parcuri, râuri etc.). Acesta 
poate fi văzut, măsurat, schimbat, regulat etc. Stratul II include multitudinea 
de relaţii sociale între actorii din oraș (administraţie, antreprenori, orășeni, 
investitori, ONGuri etc.). Acest strat nu poate fi pipăit, însă poate fi analizat 
și trasat tipul și calitatea relaţiilor dintre actorii urbani. Stratul III este cel mai 
complicat de depistat fiindcă este vorba de codurile culturale: idei, sensuri, 
simboluri etc. care se percep la nivel emoţional. Toate aceste straturi interac-
ţionează, se influenţează reciproc și împreună fac orice oraș diferit de altul. 
Au fost analizate trei comunităţi urbane din orașul Chișinău, utilizând acest 
model: Asociaţia Jocurilor Intelectuale (IQuiz), Organizaţia Art-Labyrint și 
Comunitatea „Generator Hub”. Această metodologie a permis elucidarea ase-
mănărilor și diferenţelor dintre aceste comunităţi și impactul lor asupra celor 
trei straturi ale orașului Chișinău. 
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Aspecte artistice şi arhitecturale al decorului acoperişului locuinţei 
bulgarilor din Republica Moldova

Emilia BANCOVA

Acoperișul locuinţei bulgărești, din punct de vedere ornamental, reprezintă o se-
rie de figuri sculptate pe un suport de formă ovală, tăiat în lemn sau metal. Acest 
suport se fixează pe partea superioară a frontonului, acolo unde se unesc corona-
mentele frontale, cunoscute sub numele de „plăcile de vânt”. Această figură-su-
port, care se ridică deasupra acoperișului, are o continuitate și în jos, repetând 
adesea simbolurile prezente pe partea superioară, exprimate în ornamente florale 
sau zoomorfe complexe, care sunt prezente și în decorul ferestrei de la acoperiș. 
Această figură se numește „cal”, deoarece capul calului se consideră a avea pute-
re apotropaică, considerându-se că îndepărtează duhurile rele. Pe ambele părţi 
ale figurii cabaline, pe acoperiș este sculptată în lemn sau metal figura șarpelui, 
simbolizând eternitatea, înţelepciunea și viaţa. De asemenea, în trecut erau re-
prezentate sub formă de rozetă semnul solar, păsări, diferite plante. E necesar să 
menţionăm că, în Bulgaria, strămoșii noștri pe casele lor nu obișnuiau să plaseze 
figura cabalină, iar prezenţa acesteia pe casele coloniștilor bulgari este în mod cert 
o influenţă de la populaţia băștinașă, de la moldoveni. Cercetând locuinţa bulga-
rilor din sudul Basarabiei, etnologul bulgar E. Mincev scrie următoarele: „După 
construcţia și structura sa, locuinţa coloniștilor bulgari se află sub o puternică 
influenţă din partea moldovenilor și ucrainenilor; niciun element specific tehnicii 
bulgărești nu putem identifica: tradiţiile de construcţie și patrimoniul bulgăresc 
sunt uitate și schimbate cu elemente moldovenești și ucrainești”. La construcţia 
locuinţei, în satele bulgărești se păstrează tradiţia moldovenească de a decora 
acoperișul cu frumoase ornamente, care astăzi exprimă un simbolism necunos-
cut de comunitate. Tăieturile în lemn și plăci metalice ce decorează acoperișul și 
întreaga locuinţă denotă o eleganţă aparte. În ciuda condiţiilor precare de trai ale 
majorităţii populaţiei, accentuate la începutul anilor 90 și prezente și azi, luând 
în considerare, în același timp, că construcţia unei locuinţe impune costuri mari, 
constatăm că oamenii continuă totuși să construiască locuinţe frumoase și con-
fortabile. Această situaţie se datorează avansării tehnicilor de construcţie, creșterii 
nivelului de cultură și educaţie estetică a populaţiei, la care se adaugă influenţele 
urbane. O mare importanţă acordată decorului locuinţei este determinată de po-
ziţia armonioasă ce trebuie să o aibă casa cu întregul ansamblu al uliţei și al așeză-
rii. În trecut locuinţa ocupa un loc central, cu timpul ea a devenit o parte organică 
a întregii uliţe, a spaţiului comunitar.
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Cămaşa ciumei – străveche practică agricolă de sorginte magică din sa-
tul Boşorod, judeţul Hunedoara

Gherghina BODA

Practică străveche agricolă de sorginte magică, Cămașa ciumei este unul 
dintre obiceiurile și datinile locuitorilor satului Boșorod, judeţul Hunedoa-
ra. Acesta este un ritual de protecţie a culturilor agricole și a animalelor din 
gospodăria ţăranilor împotriva forţelor malefice, distructive. Termenul de 
„ciumă” nu trebuie interpretat ad litteram, ca o maladie proprie oamenilor, ci 
ca un pericol global, calamitate asupra unui teritoriu mai larg al comunităţii 
ţărănești: ogoare, pășuni, livezi etc., „ciuma” fiind asimilată unui pericol cum-
plit, al pedepsei date de Dumnezeu unor comunităţi pentru păcatele săvârșite 
de oameni. Astfel, termenul de ciumă, prezent în acest obicei, trebuie înţeles 
în primul rând ca o forţă malefică, simbol permanent demolator al echilibru-
lui vieţii, pericol pe care comunitatea ţărănească îl sesiza rapid și-l combătea 
prin diferite practici magice, menite să alunge duhurile rele în afara satului, 
în pustii. Paleta simbolică a obiceiului se desfășoară pe două dominante esen-
ţiale: spaţial și temporal în hotarul satului și în perioada dezvoltării vegetative 
a culturilor agricole, de regulă vara; adiacent „ciuma” afecta și animalele din 
gospodărie. Cămașa utilizată în ritual era ţesută de nouă femei bătrâne în 
cadrul unei șezători, în care magia se împletea cu religia, totul în niște cadre 
bine stabilite și respectate. Acest ritual se constituie nu numai ca fundal, ci și 
ca parte integrantă a modului de gândire al ţăranului, de viziune și includere 
a microcosmosului rural în matricea universală a macrocosmosului.

Semnificaţiile ctitoririi fântânilor în spaţiul românesc

Arcadie BODALE

Construcţia unei fântâni sau a unei biserici în spaţiul românesc au stat sub 
același sistem de norme, acest lucru a fost posibil ca urmare a semnificaţi-
ilor comune ale acestor fapte. Astfel, în cultura noastră populară, bisericile 
și fântânile erau socotite drept locuri sfinte, cu atât mai mult cu cât oamenii 
considerau că înălţarea unui lăcaș de rugăciune și săpatul unui puţ aduceau 
mântuirea sufletului celor care le făceau, căci, asigurând semenilor un loc de 
închinare și apă de băut, ei înșiși dobândeau apa vieţii celei veșnice. Apoi, bi-
sericile și fântânile erau făcute pentru sufletele celor răposaţi, mai ales că oa-
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menii obișnuiau să lase cu limbă de moarte ca urmașii lor să le facă în numele 
lor ceea ce ei nu reușiseră în timpul vieţii pentru a se mântui: o fântână și un 
pod peste o apă. Ilustrativ în acest sens este și faptul că oamenii căutau să facă 
o fântână pentru pomenire îndeosebi acolo unde oamenii și animalele aveau 
mai mare nevoie de ele: în ţarini și la margine de drum. Doar astfel sporea 
numărul celor care își potoleau setea cu apa lor și, implicit, se înmulţeau și 
pomenirile pentru iertarea păcatelor celui care făcuse fântâna, ale părinţilor și 
ale urmașilor săi. Așadar, nu numai că o fântână era făcută din aceleași motive 
ca și înălţarea unui lăcaș de rugăciune, dar așa cum, în biserică, sufletul ctito-
rului era pomenit de către slujitorii pe care acesta o fundase, la fel era pomenit 
și cel care făcea o fântână de către toţi cei care-și potoleau setea din apa ei. În 
plus, ctitorii de biserici și de fântâni rămâneau în memoria colectivă pentru 
fapta lor cea bună, căci ambele construcţii presupuneau multă osteneală și 
cheltuială din partea celor care le făceau. De asemenea, cum se credea că doar 
biserica și fântâna îi puteau aduce ctitorului viaţa veșnică, ele erau făcute ca 
să dureze, așa încât pomenirea trebuia să se facă atât cât va exista acea sfânta 
mănăstire sau acea fântână.

Costumul popular şi moda în RSSM: dileme, transformări, evoluţie

Tatiana BUJOREAN

Comunicarea noastră are ca scop identificarea metamorfozelor prin care a 
trecut costumul popular în RSS Moldovenească, perioadă complicată și în-
chisă din punct de vedere al evoluţiei artistice. Studiul este realizat în baza 
materialelor de teren depistate și a mostrelor din colecţiile muzeale, fapt ce 
ne permite să facem primele concluzii cu referire la evoluţia portului naţional 
în mediul urban și rural, locul și rolul instituţiilor de învăţământ și de creaţie 
care la nivel de stat organizau producerea și implementarea în societate a mo-
delelor stilizate. Portul popular, fiind componentă importantă a unui sistem 
de relaţii sociale, culturale și politice, în acest fragment istoric nu poate fi 
tratat ca element izolat de contextul în care a evoluat. Moda, la rândul său, așa 
cum s-a dezvoltat odată cu evoluţia istoriei, a devenit elementul unui număr 
din ce în ce mai mare de componente ale civilizaţiei, până când a ajuns să 
fie un principiu esenţial al formării societăţilor de masă moderne. Tema de 
inspiraţie etnică, văzută ca element important al cadrului cultural în perioada 
respectivă, era distinsă prin importanţa arhetipurilor dezvoltate și era o re-



CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 
PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE (ediția a X-a)

102

ferinţă-cheie în interiorul sistemului de proiectare artistică a vestimentaţiei. 
Cel mai variat repertoriu de piese vestimentare inspirate din portul popular 
moldovenesc a fost realizat de Casa Republicană de Modele din Chișinău, 
care a fost responsabilă de distribuţia modei socialiste. Deoarece reproduce-
rea nemijlocită, directă a pieselor de port naţional a fost exclusă, creatorii, cu 
ajutorul materialelor documentare culese, prin diverse interpretări, au me-
tamorfozat subiectele artei populare în noi produse vestimentare, corelate cu 
moda și cerinţele timpului. Acest proces scoate în evidenţă legăturile care, în 
opinia noastră, există între modă și costumul popular, dar și discordanţele 
care le caracterizează.

Lumea socială în cântecele folclorice ale bulgarilor din Moldova şi Ucraina

Nadejda CARA

Lumea socialităţii din cântecele folclorice ale bulgarilor din Moldova și Ucrai-
na ca fragment al imaginii etnice a lumii nu a fost până în prezent obiect al 
cercetării sistematice. Prezintă interes nominalizarea tradiţională a caracte-
risticilor sociale ale migranţilor, dar și cea care pătrunde în mediul bulgar 
deja după migrare în Basarabia și care se reflectă în textele cântecelor folclo-
rice. Modificarea condiţiilor de trai și includerea etniei într-un nou sistem de 
relaţii de stat și interetnice s-au reflectat în imaginea socială a lumii și elemen-
tele structurii ei: 1) elemente tradiţionale și noi în componenţa nominalizării 
sociale; 2) modificarea relevanţei funcţiei sociale; 3) completarea axiologică a 
nominalizării funcţiei și statutului social.
Se identifică în jur de 100 de unităţi lexicale legate de nominalizarea rela-
ţiilor sociale, dintre care 50 sunt cele mai frecvente. Toate unităţile reflec-
tă relaţiile din societate în aspect structural (orizontal) și ierarhic (vertical), 
conform clasificării acceptate în etnosociologie: muncă rurală, meșteșugărit, 
muncitori, comercianţi, domeniu militar („apărători și cuceritori”), activităţi 
speciale, statut social. Cel mai variat este grupul tipurilor de activităţi, sub-
grupul «Селски занаят» (activităţi ţărănești) – 12 nominalizări diferite. În 
textele folclorice, totalitatea nominalizărilor reflectă lumea în dinamică. Dacă 
realitatea se întoarce spre trecut, dar se actualizează în prezent, acest fapt se 
datorează caracteristicilor ei axiologice și educaţional-instructive. Conotaţia 
generală, caracteristică tuturor nominalizărilor, este una pozitivă. Doar unele 
nominalizări vor obţine o conotaţie mai scăzută în noua realitate. În gene-
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ral, componenţa unităţilor lexicale reflectă menţinerea ideilor despre lumea 
tradiţională, care prezintă baza structurii sociale a migrării etniei – lumea 
ţăranului muncitor. În același timp, unele nominalizări se păstrează ca fiind 
purtătoare de istorie și conţin elemente ale mitologiei etnice. 

Percepţia imaginii Rusiei în rândul generaţiei a treia din 
Republica Moldova

Irina CAUNENCO 

Cercetarea este dedicată studierii imaginii Rusiei la diferite grupuri inter-
generaţionale. Analiza materialului empiric obţinut ne-a determinat să re-
considerăm divizarea grupurilor intergeneraţionale, luând ca eveniment de 
bază – destrămarea Uniunii Sovietice, drept eveniment central al epocii. Noi 
am evidenţiat următoarele grupuri generaţionale – 20–35 (generaţia tânără); 
35–50 (mijlocie); 50–65 – a treia. Ca bază metodologică a cercetării a servit 
teoria identităţii sociale, abordarea psihosocială, cercetările E. Bobrova des-
pre fenomenul generaţiilor. Pe parcursul studierii conţinutului imaginii, cer-
cetătorii subliniază că aceasta este identificată în baza experienţei personale, 
interacţiunii cu reprezentanţii poporului studiat și de elementele memoriei 
colective, familiale. Metoda de bază a cercetării a fost interviul semistruc-
turat, orientat pe problemă. Generaţia a treia deţine o experienţă unică de 
trai în două sisteme : socialist și de piaţă. Au fost identificate următoarele 
particularităţi în ceea ce privește trecutul în imaginea Rusiei la acest grup 
generaţional: nostalgia faţă de protecţia socială, posibilitatea liberei deplasări, 
modul de viaţă, sentimentul de „familie mare”, patronajul statului, egalitate. 
Dar, odată cu acestea, respondenţii noștri evidenţiază în amintirile lor, de ase-
menea – greutăţi în starea materială, sistemul închis. După tipologia aminti-
rilor despre trecut se poate de subliniat următoarele subgrupuri: cert poziti-
ve, ambivalente, negative, „colaj” (coexistenţa amintirilor reciproc exclusive), 
ideal-nostalgice. Unul dintre factorii care influenţează asupra imaginii Rusiei 
la această generaţie este nostalgia faţă de tinereţe, de aceea este posibil ca gre-
utăţile din trecut să fie evaluate în tonuri mai pozitive. Studiul a fost realizat 
cu sustinerea FP7 ERA.Net RUS Plus (16:80013 16.06.01: proiectul „Percepţia 
Rusiei în Eurasia: Memorie, Identitate, Conflicte”).
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Ethnocultural education as basis for the future of Roma ethnic group

Natalia CAUNOVA

The system of education is the main institution for socialization and integra-
tion of a person into society, as well as for orientation in the modern world 
and self-realization. One of the important demand of the Moldovan society 
remains the education of Roma children and youth. Lack of a necessary level 
of pre-school training, experience in information perception and commu-
nication experience essential for education – is still a serious problem. The 
consequences of this situation are: semi-marginalized existence, low level of 
education, and socio-economic unsettled state. One of the most efficient in-
struments of social identity construction is the educational policy. Enhancing 
the quality and level of professional training of teachers, working with Roma 
children, and their upgrade is one of the most important tasks of modern 
education. The process of involvement into their own culture by means of 
education is a significant aspect of Roma education. That is, ethnocultural 
education is a kind of “bridge” between Roma community, Roma culture and 
education. However, nowadays the adaption of educational models and pro-
grams for Roma children and the educational materials remain undeveloped. 
There are some models of ethnic minority education, developed by professi-
onals in multicultural education: 1. multiethnic classes and schools, in which 
Roma study together with children of another ethnic origin; 2. Roma mono-
ethnic classes in multiethnic schools in the countryside near their compact 
settlements; 3. monoethnic schools inside the compact Roma settlements 
or nearby. It is essential to have ethnocultural compound in the educational 
standards. Such disciplines and manuals as “Roma ABC book”, “Roma lan-
guage”, “History and culture of Roma”, “Roma important personalities and 
their contribution to the social development” may undoubtedly become an 
“ethnocultural educational bridge” for a better integration of Roma children 
and youth in the social life of the Moldovan society. 

Mişcarea iredentistă bulgară din sudul Basarabiei – anii ’20-’30 ai 
secolului XX

Mihail CHILARU

Politica externă a Bulgariei în perioada interbelică s-a caracterizat prin 
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așa-numitul „revizionism moderat”. Aflarea Dobrogei și a Cadrilaterului în 
componenţa României, reprezenta o nedreptate istorică pentru guvernul de 
la Sofia, iar Tratatul de la Neuilly-sur-Seine, nu reflecta interesele Bulgariei. 
Totodată, prezenţa unei comunităţi importante de bulgari pe teritoriul Ro-
mâniei dicta o situaţie politică specifică. Astfel, nu s-a lăsat așteptată apariţia 
diverselor nuclee ale mișcării iredentiste bulgare, inclusiv în sudul Basarabiei. 
În anii 1917–1918, în comunele Bolgrad, Tabac, Curci, Bulgărica, Ale-
xandrevca, Tașbunar, Caracurt, Cubei și Cișmeaua Văruită din judeţe-
le Ismail și Cetatea Albă lua naștere mișcarea condusă de Haralampie 
Mitanov, fost deputat. Influenţată de mișcarea iredentistă din Dobrogea 
și de organizaţiile de pe teritoriul Bulgariei, această mișcare se caracte-
riza prin acţiuni moderate, variabile, dintre care pot fi enumerate: pro-
paganda prin educaţie în licee și școli, de la om la om; diseminarea foilor 
propagandistice; demersuri de înfiinţare a școlilor, liceelor, judecătoriei, 
universităţii bulgare la Bolgrad; crearea partidului minorităţii bulgarilor.  
Asemuită cu o mișcare procomunistă, caracterizată și de propaganda privind 
emigrarea bulgarilor basarabeni de confesiune baptistă în America, Brazilia 
și a populaţiei românești peste hotare, mișcarea iredentistă bulgară a căpătat 
o caracteristică ștearsă, rămânând o umbră a iredentismului dobrogean din 
România și a organizaţiilor din Bulgaria. Încercarea „intelighenţiei” bulgare 
din sudul Basarabiei de a contura un nucleu al iredentismului bulgar în zonă 
a suferit eșec. Politica fermă a statului român, manifestată prin supravegherea 
constantă a propagandei, a conducătorilor, dar și implicarea precară a mase-
lor de jos în evoluţia mișcării au determinat insuccesul acesteia. 

Patrimoniul vlahilor din Balcanii de Vest

Octavian CIOBANU 

Patrimoniul tangibil al vlahilor din Balcanii de Vest constă în monumentele 
funerare cu decoraţiuni artistice din Bosnia și Herţegovina, dar și din câte-
va locuri din Serbia, Muntenegru, Croaţia și Kosovo. Monumentele funerare 
sunt decorate cu basoreliefuri conţinând scene de vânătoare, căprioare, cai, 
animale mitice, motive geometrice, motive florale, figuri umane, hora etc. 
Unele monumente sunt mai laborioase, având forma unor sarcofage, altele 
sunt ca niște lespezi, dar multe sunt sub forma unor stâlpi funerari. Monu-
mentele sunt datate începând cu secolul al XII-lea și terminând cu secolele 
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XV–XVI. Lucrarea prezintă spaţiile geografice în care au apărut aceste monu-
mente, precum și legătura dintre necropole și familiile extinse de vlahii care 
au trăit în Balcanii de Vest. Sunt prezentate câteva hărţi detaliate cu poziţiile 
necropolelor. Lucrarea prezintă și unele asemănări între motivele funerare 
ale petroglifelor și tradiţiile funerare rămase la românii/vlahii din Timoc, în 
Serbia de Nord-Est. Scopul lucrării este de a pune în evidenţă patrimoniul 
vlahilor, întrucât unele state din fosta Iugoslavie au solicitat includerea ne-
cropolelor vlahilor în patrimoniul UNESCO fără a menţiona originea vlahă 
a acestora.

Căsătoria şi nunta la basarabenii deportaţi în Siberia şi Kazahstanul de 
Nord: documente de istorie orală şi mărturii imagistice

Ludmila COJOCARU

Comunicarea prezintă analiza obiceiurilor, practicilor și reprezentărilor po-
pulare privind căsătoria și nunta basarabenilor impuși să se afle timp îndelun-
gat în regiunile îndepărtate ale URSS, ca urmare a deportărilor staliniste din 
RSS Moldovenească în 1941, 1949 și 1951. Cercetarea are la bază materialul 
de teren colectat în cadrul Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea 
istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldo-
venească în perioada anilor 1940–1941, 1944–1953”. Autoarea, prin analiza 
complexă a surselor inedite – documente de istorie orală, mărturii imagistice 
(fotografii, schiţe din jurnal), acte din arhiva de familie – identifică princi-
palele tematici narative privind tradiţia nunţii din Basarabia, relevată în me-
moriile supravieţuitorilor deportărilor. Dincolo de continuităţile atestate la 
nivelul practicilor și recuzitei de nuntă, a funcţiilor și rolului actanţilor, co-
municarea aduce în atenţia cercetătorilor rupturile semantice și transformări 
culturale, produse în tradiţia de nuntă a basarabenilor deportaţi. Prescripţiile 
ideologice ale regimului totalitar-comunist privind căsătoria descendenţi-
lor „dușmanilor poporului” și circumstanţele dramatice, sub aspect social, 
cultural, economic, în care s-au pomenit deportaţii basarabeni în Siberia și 
Kazahstanul de Nord, au afectat legăturile de neam și rădăcinile etnocultu-
rale, impunând totodată elaborarea de către familiile deportaţilor a unor noi 
modele și strategii de solidaritate, pasibile să întreţină reperele identitare și 
legătura cu tradiţia de-acasă.
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Participarea evreilor în comerţul din Ţara Moldovei (sec. XV– prima ju-
mătate a sec. XVII)

Victor DAMIAN

Una dintre ocupaţiile tradiţionale ale evreilor care locuiau în Ţara Moldovei 
era comerţul. Cel mai vechi grup de evrei, pentru care comerţul era ocupa-
ţia de bază, erau cei ce locuiau în preajma portului – Moncastro (Belgorod); 
ei erau stabiliţi aici din perioada Hoardei de Aur. Cel mai probabil, primii 
evrei, care s-au așezat cu traiul în Moncastro, erau cei încadraţi în activităţile 
comerciale ce se desfășurau la Marea Neagră. Către sec. XV, Moldova a încor-
porat în teritoriul său și Moncastro (Belgorod), dar în 1484 Imperiul Otoman 
a cucerit acest teritoriu. În consecinţă, Ţara Moldovei a fost lipsită de cea mai 
mare parte a populaţiei evreiești ce era stabilită pe teritoriul ei și era antrenată 
în activităţile comerciale. În Moldova, adesea se aflau comercianţii-evrei de 
origine poloneză ce veneau din orașele de vest ale teritoriului ucrainean, mai 
ales din Lvov, care se ocupau cu comerţul pe teritoriul cnezatului sau tran-
zitau teritoriul în drum spre Imperiul Otoman. O concurenţă serioasă din 
partea comercianţilor-evrei de origine poloneză pe piaţa de export cu vite 
mari cornute din Moldova a fost creată de Edictul de expulzare din cnezat a 
evreilor-comercianţi din Rzeczpospolita (1579), care a fost în vigoare până în 
1612, „au expulzat evreii din ţara noastră [Moldova], și <…>, nu din altă ca-
uză, dar din considerentul plângerii comercianţilor noști”. Din anii ’30–’40 a 
sec. XVII tot mai des sunt menţionaţi evreii ca locuitori stabili în unele orașe 
din cnezat (Iași, Botoșani) și participând, pe lângă toate, în comerţul orășe-
nesc. Conform afirmaţiilor lui Konrad Hiltebrant, care adesea a fost în misi-
uni diplomatice în Moldova în perioada 1656–1658 și a vizitat Iașul, a scris 
următoarele: „Printre locuitorii Iașului erau mulţi evrei locali, care se ocupau 
cu comerţul deopotrivă cu grecii și moldovenii”. Doar începând cu sec. XVIII, 
participarea evreilor-comercianţi, care erau stabiliţi în Ţara Moldovei, este 
mai evidentă în viaţa economică a cnezatului. Către această perioadă, evreii 
sunt menţionaţi ca locuitori în Ștefănești, Suceava, Câmpulung, Cernăuţi, Ba-
cău, Piatra-Neamţ, Galaţi, Soroca, Hotin, Orhei. 
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Ritual food in the wedding ceremonies of Ukrainians in the Republic of 
Moldova

Ekaterina KOZHUKHAR

An important sacral and symbolic role in the wedding rituals and rites of the 
Ukrainians in the Republic of Moldova is played by bread – хл’іб, grains of 
rye and wheat – жито, пиши|ница / пи(е)ши(е) |ни(е)ца, water – во|да/ 
с’ва|та во|да, salt – с’іл’, and sweets: honey – мед / м’ід, sugar – |сахар, 
|сахар’, |цукор, sweets – ком|фети / кан|ф’ети, цу|корки, бом|бони. There 
are several types of bread baked for the wedding. Хл’іб was an indispensa-
ble attribute of pre-wedding, wedding and post-wedding rituals. Кара|вай / 
коро|вай was decorated with dough flowers, spikelets, grapes, bird figurines 
or |шишки, as well as periwinkle, viburnum. Collective baking of кара|вай, 
accompanied by a lot of rituals, its division at the end of the wedding meal 
between all the guests for joint consumption, symbolize the union of two kin 
groups and the consecration of the newly created family by the community. 
Кара|вай with branches of fruit trees, decorated with small pieces of dough is 
called гіл’|це / гил˙|це / wел˙|це. Ukrainians of Moldova, in the function of 
a кара|вай, often use ко|лач’, which performs an important function in many 
rituals. Some small ко|лач’ики are used at the invitation stage, in rites of gifts, 
buyout of bouquets, etc. Шишки – wedding ceremonial pastry in the form 
of buns decorated with flagella, rosettes of dough, or in the form of birds. As 
well as the purifying and protective functions of holy water, the grain of rye 
and wheat, various types of bread, salt and sweets are intended semantically 
and functionally to ensure a happy, prosperous, comfortable life for a young 
couple. The recorded phenomena demonstrate the high degree of preserva-
tion of authentic ritual food, its functions, symbols and names in wedding 
ceremonies by the Ukrainian population of the Republic of Moldova. At the 
same time, it proves the influence of the Moldovan wedding traditions on 
these processes.

Local variants of breast (shoulder) clothes of Ukrainians of the north of 
Moldova

Viktor KOZHUKHAR

In the Northern regions of Moldova, the breast (shoulder) clothes of Ukrai-
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nians were sleeveless jackets – „киптарі” (kiptari), „кожухи” (kozhuhy), 
„сардаки” (sardaky), „манти” (manty). A sheepskin sleeveless shirt – 
„киптарь”, „кіптарь” (kiptar) is worn over the shirt. Both festive and ordi-
nary sleeveless jackets were decorated with embroidery. The difference be-
tween them was only in the richness of the garnish. Along with fur sleeveless 
jackets in all regions of Moldova, there were casings – a warm practical kind 
of shoulder clothes. According to the cut they were divided into three types: 
short erect, which were just below the waist, мінтяни (up to the knees) and 
long shrouds that were below the knees. Another type of shoulder garment 
with sleeves was the „сердак” (serdak) – a short coat made of gray, brown or 
black cloth, which retained the traditional tunic cut. Sardak had small cuts 
on the sides and on the hem, straight, wide sleeves, a low collar, and from the 
beginning of the 20th century – a „folding” collar. Sardak, like other outer 
clothing, was worn mainly on top of the casing. It was decorated with em-
broidery. At the end of XIX – first half of XX century, in the Ukrainian villa-
ges of the north of Moldova, „манты” (manty) – long coats with fluttering 
floors and a high collar that formed a cover for the head – „капак” (kapak) 
were widely used. They were female shoulder clothes for the autumn-winter 
season. A „свита” (svyta) of homespun black and brown cloth prevailed in 
them. „Чугаїна” (chugaina) was sewed from the same cloth. It was cut-off on 
the back, and whole-cut in front. Female casings in the northern regions were 
of two types. There were widespread cut at the waist, with dense frills, called 
„під чемерку” (pid chemerku), as well as the type of female casing with a 
straight cut and a straight back – „тулуб” (tulub). 

Pomul funerar în tradiţia românească

Carolina COTOMAN

Pomul funerar este unul din principalele simboluri în arhitectura riturilor 
de trecere în lumea de dincolo. Prezenţa sa este remarcată încă în neoliticul 
vechii Europe. Mentalitatea arhaică a grupat, pentru o amplificare a semni-
ficaţiei sacre, simbolul „V” al Marii Zeiţe, bucraniul-uter și pieptenele-perie, 
simboluri ale regenerării, într-un anumit ansamblu, care s-a păstrat de-a lun-
gul timpului. În procesul comunicării simbolice, pomul asigură trecerea și 
integrarea benefică a răposatului în altă lume, iar prin încărcătura sa spiritu-
ală acesta este un substitut al mortului, având menire regenerativă, precum 
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și de prelungire a vieţii pe plan mitic. În contextul dat, are sarcina restabilirii 
echilibrului, dezaxat prin moarte. În funcţie de valoarea magico-spirituală, 
Arnold Van Gennep situează pomul în categoria riturilor de integrare. Dacă 
vorbim de imaginea arborelui vieţii, ca element al compoziţiei respective, pu-
tem menţiona că este atestată în cadrul cercetărilor arheologice (de exemplu, 
în necropolele de la Gârla Mare, judeţul Mehedinţi, datând din epoca bron-
zului), precum și în obiceiurile de înmormântare din perioada actuală. Pomul 
funerar rămâne actual în obiceiurile de înmormântare românești, fiind iden-
tificat cu diferiţi termeni: pomul vieţii, pomul, pomul mortului, pomul cu 
pomeni, bradul, iar din punct de vedere al semnificaţiei, funcţiei și imaginii 
pe care o are, putem confirma că este specific întreg spaţiului dintre Prut și 
Nistru.

„Пристануша” – un obicei nupţial bulgăresc

Alexandr COVALOV

În obiceiurile nupţiale bulgărești sunt cunoscute astfel de vestigii ale trecutu-
lui ce ţin de formele străvechi de căsătorie cum ar fi răpirea miresei și așa-zi-
sa „пристанала” – măritișul samovolnic, refugierea fetei cu iubitul său fără 
binecuvântarea părinţilor. Fata cu pricina, precum și obiceiul ca atare, sunt 
numite „пристануша”. O asemenea căsătorie se încheie în cazul în care fa-
milia fetei, din anumite considerente, nu este de acord cu alegerea acesteia, în 
timp ce părinţii tânărului, dimpotrivă, binevoiesc a o primi. Acest obicei s-a 
păstrat și în mediul comunităţii bulgare din Basarabia până chiar în ultimele 
decenii ale secolului XX. La noi acest obicei este reflectat și în literatura artis-
tică, bunăoară, în nuvela „Пристануша” de Iulian Vâlcov (Chișinău, 1993). 
Eroii subiectului, elevi din cursul superior (evenimentele se desfășoară în anii 
’50 ai sec. XX), intenţionează să anihileze căsătoria colegei lor de clasă cu un 
tânăr refuzat. Cu scopul de a o ajuta să-și continue studiile, prietenii fetei, fo-
losindu-se de acest obicei popular, pun la cale „răpirea” acesteia. În cercetările 
noastre de teren efectuate în orașul Taraclia am înregistrat mărturii referitor la 
încheierea unei asemenea căsătorii în anii ’80 ai sec. XX. În cazul acesta, însă, 
motivele au fost de altă natură: ambele familii duceau un trai modest și au 
decis să procedeze astfel ca, pe de o parte, să respecte tradiţiile, iar pe de altă 
parte – să nu-i întrebe cineva de ce nu fac nunta. De menţionat că „răpirea” a 
decurs în mod absolut benevol. Așadar, „пристануша” („пристанала”) poa-
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te servi nu doar drept un mijloc pentru a depăși dezacordul părinţilor fetei, 
ci și să joace rolul de balansier între intenţia de a păstra fidelitatea tradiţiilor 
populare și posibilităţilor materiale ale exponenţilor acestora. Pe lângă aceas-
ta, obiceiul reflectă realităţile sociale care îi atribuie un nou conţinut. 

Elements of the World Image Formed by Mythological Consciousness as a 
Component of Cultural Heritage: on the Example of A. Zevina’s Narratives

Jozefina CUSNIR

Elements of the world image formed by mythological consciousness (EWI 
FMC) are identified as a specific implicit component of the intangible cultural 
heritage. An innovative phenomenological approach is applied; it is based on 
the concept of humanization of myth developed by me for research in the 
spheres of various narrative, mythological and ethnological studies. There are 
revealed two peculiarities of narratives intuitively perceived to be spiritually 
significant ones. Firstly, such narratives contain EWI FMC that correspond to 
some of three basic constants of humanization of myth (the dichotomy “to-
tem-life / non-totem-death” equivalent to the injunction: “Strive to serve life 
and abolish death”; the myth of laughter; the myth of the abolition of non-to-
tem-death). Secondly, these EWI FMC are transposed into cultural space (by 
means of narratives), become its heritage and carry out its ethicizing harmo-
nization. Their structure corresponds to the formula: “Universe is such that...”. 
The narratives by Ada Zevina, an outstanding artist, Chevalier of the Order of 
the Republic (Republic of Moldova), are a vivid example of the foregoing and 
contain the following EWI FMC. Universe is such that it manifests a tendency 
to send enlightenment-help to a human whose way to his vocation is blocked 
by apparently invincible evil; it manifests a tendency to create “miracles” (by 
means of “happenstances”): the emergence of a great painting and the salva-
tion of life; it often helps a human in his creative transforming of a calamity 
into a situation of “there is always a good in every evil”; a human’s pursuit of 
his own essence can paradoxically, but palpably protect him from misfortune; 
we are loved and deeply understood even when we do not know about it; the 
essence of the painting is the spiritualization of things; ethics and aesthetics 
are identical; the global forces seeking to destroy human individuality can fail 
and even disappear.
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Experienţe şi perspective în cartografierea patrimoniului cultural 
din Republica Moldova

Adrian DOLGHI

În anii 1960–1970, în RSS Moldovenească au fost întreprinse un șir de încer-
cări de cartografiere a patrimoniului istoric și cultural. În anii 1960–1961, o 
echipă în frunte cu N. Mohov s-au ocupat de elaborarea unui atlas istoric. 
Manuscrisul a fost raportat ca realizat, dar nu a fost publicat. 
În anii `60 o echipă mixtă a lucrat la elaborarea „Atlasului regional al Ucrai-
nei, Bielorusiei și Moldovei” ca parte a unui atlas general al URSS. Proiectul 
nu s-a încununat cu succes din cauza represiunilor asupra știinţei etnografice 
din RSSU. Echipa din RSSM condusă de V. Zelenciuc a continuat munca în 
vederea realizării „Atlasului istorico-etnografic al RSS Moldovenești”. Cu toa-
te acestea, nici în RSSM nu a fost realizat un atlas etnografic. 
În anii 1973–1975 a fost editată seria „Harta arheologică a RSS Moldovenești” 
în 8 volume. Editarea acestei serii a reprezentat o realizare de excepţie în acea 
perioadă. Fiecare volum conţine hărţi pe care sunt localizate monumentele 
specifice epocilor și culturilor arheologice, conţin indici și liste ale monu-
mentelor specifice epocilor incluse în volume cu descrieri scurte, datări, re-
ferinţe etc. 
De succes s-au bucurat și lingviștii de la AȘM, care au elaborat și editat în anii 
1968–1973 „Atlasul lingvistic moldovenesc” în 4 volume (ALM), iar în anii 
1993–2003 „Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, 
Transnistria” (ALRR. Bas.). 
O experienţă reușită, de asemenea, constituie hărţile turistice ale Republicii 
Moldova. Acestea indică localizarea geografică a celor mai importante obiecte 
turistice: monumente de arhitectură laică și religioasă, monumente istorice, 
muzee, monumente de artă populară etc. 
Până în prezent nu au fost elaborate atlase ale patrimoniului cultural, nici et-
nografice și istorice care ar reflecta cartografic spaţiul dintre Prut și Nistru în 
toate epocile istorice. Cu toate acestea, în Republica Moldova sunt acumulate 
cunoștinţe și experienţă importantă în ce privește utilizarea metodelor car-
tografice de cercetare în domeniul știinţelor umanistice, care, coagulate, pot 
contribui la realizarea dezideratelor propuse. 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
CULTURAL HERITAGE: RESEARCH, VALORIZATION, PROMOTION (10th Edition)

113

Statutul social al romilor (ţiganilor-robi) din Ţara Moldovei atestat 
în cadrul surselor istoriografice documentare

Ion DUMINICA

În cadrul prezentării, în baza analizei surselor istoriografice documentare, 
inexplorate până în prezent din perspectiva studiilor rome, va fi elucidat im-
pactul evoluţiei istorice a statutului social al romilor (ţiganilor-robi) din Ţara 
Moldovei asupra formării identităţii etno-sociale cumulative. Vor fi sistemati-
zate datele privind localizarea, onomastica, situaţia demografică și ocupaţiile 
prestate de către ţiganii-robi pentru curtea domnească, așezămintele mănăs-
tirești și populaţia băștinașă din Ţara Moldovei. Într-o primă etapă a cercetă-
rii se propun a fi expuse sursele istoriografice documentare incluse în colecţia 
„Moldova în epoca feudalismului”, a cărei editare a fost concepută de către 
colaboratorii știinţifici ai Institutului de Istorie al Academie de Știinţe a Mol-
dovei în anul 1961. Documentele publicate dezvăluie diferite laturi sociale 
ale istoriei Ţării Moldovei din secolele XV–XVIII, reliefând diverse categorii 
sociale: ţărani șerbi (vecini), ţigani-robi, slujitori, boieri, proprietari eclezias-
tici, grupe sociale ale populaţiei urbane etc. În perioada medievală, robii-ţi-
gani sunt menţionaţi în diverse tipuri de cărţi domnești: de miluire, danie, 
întăritură, precum și în acte particulare – tranzacţii de vânzare-cumpărare 
și testamente. Denumirile caracteristice populaţiei rome atestate pe teritoriul 
Ţării Moldovei sunt: ţigani-robi, ţigani domnești, ţigani domnești de toiag, 
ţigani de baștină, ţigani mănăstirești, ţigani boierești, ţigani ciurari. În peri-
oada medievală ţiganii-robi sunt atestaţi în majoritatea cazurilor, ca obiect 
de vânzare-cumpărare și moștenire alături de alte categorii de proprietăţi. În 
unele cazuri sălașele de ţigani se dădeau în proprietatea mănăstirilor pentru 
pomenirea sufletului, deoarece donaţiile credincioșilor către mănăstiri erau 
considerate un act suprem de evlavie, calea spre mântuirea păcatelor.

Bulgarul Krste Misirkov şi problema Basarabiei (1917–1918)

Ivan DUMINICA

Krste Misirkov s-a născut la 18 noiembrie 1874 în s. Apostol, reg. Macedo-
nia de Sud, Imperiul Otoman. În perioada anilor 1889–1895 face studii în 
diferite instituţii de învăţământ mediu din Serbia. În 1895 vine în Imperiul 
Rus, unde își continuă studiile la Seminarul Duhovnicesc din Poltava, iar mai 
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târziu – Facultatea de Istorie și Filologie a Universităţii din Sankt Petersburg. 
Din 1913 până la 1918 trăiește în Basarabia, în capitala căreia este învăţător în 
Gimnaziul pentru băieţi nr. 1. În această instituţie de învăţământ K. Misirkov 
predă „Istoria Rusiei”. În noiembrie 1917, din partea bulgarilor și găgăuzi-
lor din Chișinău, este ales ca deputat în Sfatul Ţării. Misirkov este membru 
al Prezidiului al acestui consiliu legislativ (perioada 22 noiembrie 1917 –                       
9 octombrie 1918), unde ocupă funcţia de secretar. Este membru al Partidu-
lui Naţional Bulgar și unul din liderii fracţiunii minoritarilor naţionali. Sunt 
interesante viziunile deputatului bulgar asupra diferitor plobleme legate cu 
viitorul Basarabiei. Atunci când a fost discutată (la 1 decembrie 1917) de-
claraţia pentru crearea Republicii Democratice Moldovenești, K. Misirkov 
pledează la denumirea statului – cuvântul „Moldovenească” să fie schimbat 
cu „Basarabeană”. De asemenea, acest deputat este iniţiatorul legii conform 
căreia se planificau limbile oficiale ale Republicii – să fie „moldovenească” și 
rusă, iar la nivel local să fie respectate limbile populaţiei care constituie majo-
ritatea într-un judeţ anumit. La 27 martie 1918, în dezbaterile ce precedau vo-
tarea unirii Basarabiei cu România, K. Misirkov a declarat că fracţiunea bul-
garo-găgăuză se abţine de la vot. Deputatul bulgar a explicat decizia grupului 
său prin faptul că nu este împuternicit din partea bulgarilor și găgăuzilor din 
întreagă Basarabie să „discute și să hotărască chestiunea alipirii Basarabiei la 
orice stat vecin”. După părerea fracţiunii pe care el a reprezentat-o, hotărârea 
asupra unirii Basarabiei cu România poate fi decisă numai de către o adunare 
constituantă a Republicii Moldovenești. În octombrie 1918, pentru activitatea 
sa bulgarofilă, K. Misircov este expulzat din Basarabia în Bulgaria.

Rudenia din năşie în Ţara Moldovei (sec. XVII – înc. sec. al XIX-lea)

Alina FELEA

Nășia, una dintre instituţiile fundamentale în comunităţile tradiţionale româ-
nești, „exprimă raportul stabilit între nași și fini, la fel ca și între consângenii 
direcţi ai acestora, în urma săvârșirii Tainei Botezului și/sau Tainei Cununiei”. 
Comunicarea se va axa pe rudenia din nășia de cununie din societatea tradi-
ţională a Ţării Moldovei în sec. XVII – înc. sec. al XIX-lea, evidenţiindu-se 
termenii care delimitează acest tip de rudenie: naș/nănaș, nașă/nănașă, nășie, 
fin, fină (cu derivatele lor). Nașii de cununie, ca și finii, trebuie să fie orto-
docși, să-i poată supraveghea duhovnicește pe fini, să fie buni creștini, să fie 
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evlavioși, cu familie model în societate. Nu pot fi nași de cununie cei necunu-
naţi, cei divorţaţi, cei de altă religie, cei necredincioși, cei desfrânaţi. Motivele 
alegerii nașului și acceptării acestui statut erau diferite. Astfel, domnul Ţării 
Moldovei Gaspar Graţiani (1619–1620) a fost nașul de cununie al lui Vasile 
Lupu. Un naș putea să aibă mai mulţi fini de cununie. Așa se întâmplă în cazul 
lui Nicolae Mavrocordat, care a cununat pe „cocoana Roxanda, sora mării 
sale doamnei”, după care a cununat-o pe Maria, fiica lui Antioh Cantemir. 
Uneori avea loc împletirea rolurilor de naș de cununie cu cea de naș de botez. 
La 20 martie 1677, Donosie, feciorul lui Dumitrașco Portărescu din Trebu-
jeni, nepotul Irimiii medelnicerul, strănepotul Golăi logofătul, menţionează 
că nașul său de botez „fiindu-mi dumnealui Andrei pârcălabul de Orhei mii 
părinte”. Deoarece „dumnealui m-au botezat și m-au cununat și multu folos 
am avut de dumealui” Donosie îi dăruiește părţi de baștină și cumpărături în 
moșia Trebujeni. Sintagma naș este prezentă în folclorul românesc. Expresiile 
A fi nașul cuiva; A-și găsi nașul; Nașa știe, nașa să vie etc. demonstrează atât 
autoritatea nașului, modul de rezolvare a problemelor în situaţii conflictuale, 
cât și aprecierea statutul nașului. 

Transformarea RSS Moldoveneşti în Republica Moldova ca un subiect 
al dreptului internaţional

Oleg GALUȘCENCO

În anul 1359, domnul Bogdan I Întemeietorul a hotărât separarea Ţării 
Moldovei de Regatul Ungar. Astfel, statalitatea moldovenească numără pes-
te șase secole și jumătate. În zilele noastre, independenţa Moldovei a fost 
proclamată de Parlament pe 27 august 1991, după ce declaraţii asemănă-
toare au fost primite de Rusia, Ucraina și alte subiecte ale Uniunii Sovietice.  
În această zi, Parlamentul, cu 277 voturi, a adoptat Declaraţia de Independen-
ţă a Republicii Moldova, în care se declara că Republica Moldova este un stat 
suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, 
fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuinţele sfin-
te ale poporului, în spaţiul istoric și etnic al devenirii sale naţionale. Pe 29 au-
gust 1991, România prima a recunoscut independenţa Republicii Moldova și 
a stabilit relaţii diplomatice la nivel de ambasade. A început o rapidă formare 
a structurilor statului moldovenesc independent pe calea trecerii sub juris-
dicţia acestuia a organelor unionale analoage, dar cu păstrarea unei cantităţi 



CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 
PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE (ediția a X-a)

116

mari de cadre vechi. În același timp a fost introdusă în circulaţie o lege foarte 
importantă, aprobată încă pe 4 iulie 1991, „Despre privatizare”, dar societa-
tea ţării nu a observat acest fapt în acea vreme. În prima jumătate a anilor 
`90, Republica Moldova a devenit subiect al dreptului internaţional: 3 ianu-
arie 1992 – membru al Organizaţiei de Securitate și Cooperare în Europa, 2 
martie 1992 – a fost primită în Organizaţia Naţiunilor Unite, iar pe 14 iulie 
1995– în Consiliul Europei. La începutul anului 1995, Republica Moldova a 
fost recunoscută de peste 170 state, cu majoritatea stabilind relaţii diplomati-
ce la nivel de ambasade. 

Emigranţii din Rusia („primul val”) şi rolul lor în viaţa teatrală 
a Bucureştiului

Olga GARUSOVA 

Discursul este dedicat unei teme actuale, destul de complexe și până azi puţin 
studiate – e vorba de activitatea artistică a emigranţilor din Rusia în Româ-
nia interbelică (Regatul Vechi). Evidenţierea rolului și locului ce ocupau în 
cultura românească oamenii de creaţie care au părăsit Rusia după 1917 abor-
dează și problema actuală a dialogului intercultural. Datorită acelui factor 
al emigraţiei, perioada interbelică capătă o semnificaţie deosebită în istoria 
relaţiilor culturale dintre Rusia și România. La București activau actori, mu-
zicieni, pictori, coregrafi, regizori din Rusia, care au găsit acolo adăpost pen-
tru diverse termene. Prezenţa emigranţilor se făcea simțită mai mult în sfera 
muzicii, care nu cerea cunoașterea bună a limbii române. Afișele bucureștene 
de atunci păstrează zeci de nume ale interpreţilor de operă, bine cunoscute 
în Rusia, dar și în toată lumea. Conducerea Operei Române, pe parcursul a 
câtorva stagiuni, îi invita pentru interpretarea rolurilor principale în spec-
tacole; cu unii dintre ei existau contracte pentru termen mai îndelungat. O 
vastă contribuţie emigranţii din Rusia au adus în arta coregrafică româneas-
că. Odată cu fondarea, în 1921, a trupei de balet, în ea apar dansatori ruși. 
Dezvoltarea coregrafiei românești este legată nemijlocit de numele lui A. Ro-
manovski – coregraf, pedagog, care a educat mai multe generaţii în albia școlii 
clasice ruse de balet. La începutul anilor 1930 s-a bucurat de popularitate 
Studioul coregrafic al faimoasei dansatoare ruse V. Karalli. Un exemplu de bi-
ografie de succes a emigrantului, care a început activitatea artistică în cultura 
până atunci lui necunoscută, este plasticianul V. Fedorov, care, ca de altfel și 
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G. Levendal, a influenţat dezvoltarea scenografiei românești. Materialele din 
presa perioadei interbelice (în primul rând, ziarul «Наша речь» și săptămâ-
nalul „Rampa”) ne permit să vorbim despre aportul serios al emigranţilor din 
Rusia în cultura teatrală a României. 

Forme tradiţionale de vindecare a „patimii beţiei”

Natalia GRĂDINARU 

Comunicarea tratează în baza surselor narative și bibliografice formele tradi-
ționale de vindecare a beției ca segment etnoiatric important pentru recupe-
rarea cunoștințelor populare referitoare la proprietățile plantelor medicinale 
asupra corpului uman, cunoașterea aspectelor magico-religioase ale maladic-
ției și, nu în ultimul rând a reflecțiilor mentalitare construite vizavi de beție 
abordată ca patimă, beteșug, element distructiv și destabilizator, atât la nivel 
individual, cât și comunitar.
Intuitiv sau bazându-se pe cunoștințele milenare, poporul a remarcat influ-
ența negativă a abuzului de alcool asupra corpului uman, precum și relația de 
cauzalitate dintre starea de ebrietate și gravele consecințele de ordin psihofi-
ziologic, social și economic.
Decăderea spirituală a individului, tensiunile și conflictele în relațiile interper-
sonale, starea financiară precară a consumatorilor de alcool afectau nu doar 
bețivul personal ci și anturajul, și comunitatea în ansamblu, fapt ce a contribuit 
la găsirea unor soluții eficiente de vindecare a celui atins de patimă. Spre deose-
bire de multe alte forme de lecuire, vindecarea beției acționa mai întâi  palierele 
magice, și doar mai apoi aplica mijloace de origine vegetală (pelinul, pedicuța, 
leușteanul, dafinul, muștarul etc.) sau animală (omizi, larva, gândaci urât miro-
sitori). Faptul se datorează intenției specifice omului de a crea realitatea imediat 
dorită. În aceste condiții, prin activarea tehnicilor magiei simpatetice și con-
tagioase, mijloacele sepulcrale (mormântul, țărâna de la mormânt, funia celui 
spânzurat) ajungeau să fie cele mai uzitate în vindecarea beției, deși nu se pre-
supunea acordul celui atins de patimă, cum era în cazul administrării ceaiurilor 
sau decocturilor din plante. O altă formă de vindecare presupunea activarea 
palierului religios prin frecventarea instituțiilor sacre, asistarea la slujbele reli-
gioase, restabilirea legăturii cu divinul, post și rugăciune din partea membrilor 
familiei. Mai mult chiar, aceștia erau îndemnați de comunitate să-i înțeleagă, 
să-i susțină și motiveze pe cei atinși de cumplitul necaz.
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Revista „Nedelea” – un monument uitat al istoriei şi culturii 
Basarabiei interbelice

Irina IJBOLDINA

Un rol important în istoria culturii interbilice basarabene l-a deţinut unul 
dintre cele mai interesante periodice din aceste timpuri – revista „Nede-
lea”, de format literar-artistic, de satiră și umor, ilustrată, editată la Bucu-
rești în anii 1924–1925 în limba rusă sub redacţia lui Noi Benoni și Arca-
dii Avercenco, cea mai mare parte a tirajului fiind difuzată la Chișinău 
și în alte orașe ale Basarabiei. Paginile revistei au găzduit textele unei ple-
iade strălucite de scriitori ai emigraţiei ruse: A. Avercenco, A. Fedorov,                                                                                
V. Nemirovici-Dancenco, M. Pervuhin, O. Dâmov, A. Kuprin, A. Remizov, 
A. Buhov, V. Nabokov, N. Teffi, A. Cernâi, I. Severeanin, D. Knut, G. Lan-
dau. Alături de scriitorii din emigraţie, în revistă erau publicate și operele 
autorilor din Rusia Sovietică: M. Zoșcenco, G. Ivanov, V. Inber, O. Forș, P. 
Romanov, V. Kataev. Într-o cantitate mai redusă, erau prezente aici și tradu-
cerile din opera scriitorilor europeni. Secţiunea literară cuprindea cea mai 
mare parte a revistei, doar ultimele pagini erau dedicate diverselor rubrici. 
Până în prezent, revista „Nedelea” n-a beneficiat totalmente de atenţia cer-
cetărorilor, context în care semnalarea tezaurului său literar-artistic prezintă 
deja o noutate în câmpul cercetării. Fiind adresată în mod special auditoriului 
cultural basarabean, această ediţie periodică prezintă, indiscutabil, un impor-
tant element al patrimoniului cultural al Basarabiei interbelice. Valorificarea 
sa deschide notabile perspective pentru întregirea tabloului cultural basara-
bean interbelic, ţinând cont de faptul că textele publicate pe paginile revistei 
constituie o parte componentă indispensabilă a patrimoniului intelectual, 
literar-artistic și social-etnologic al ţării noastre. Acestă valorificare va con-
tribui și la completarea unui fenomen de cuprindere europeană, precum este 
creaţia literară a emigraţiei ruse la scară continentală.

Urban identity phenomenon in the Republic of Moldova and ways of its 
investigation

Nina IVANOVA 

Urban identity is a complex phenomenon differently viewed by a number 
of scholars and scientific directions, but in general, it comprises emotional 
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attitude toward the city of living, based on a large diversity of markers. Urban 
identity research in the Republic of Moldova is complicated by some major 
problems of socioeconomic and political trends, such as large-scale labor mi-
gration, inner migration of villagers to towns, especially to Chisinau, which 
generate a mixture of identities, many of them being temporary, facing a fu-
ture move of individuals in search of a better living. In general, our resear-
ch revealed the following topics important for the study of urban identity in 
our country. First, these are the phenomena of urbanization and ruralization, 
their correlation and analysis of their dynamics. Second, it is important to 
define types of urban population. Then, we propose taking into account the 
following factors refereed to the urban identity; urban socialization and its 
ways; attractiveness of the city for an individual; symbolic space of the city; 
heterogeneity of urban population; existence of urban communities; interest 
in the city of living, city geography used by an individual; influence of the ma-
cro-level (country, region); aspect of events; values, emotional comfort, inte-
rests; existence of out-groups; cognitive component (knowledge of history, 
symbolic places and personalities); parameter capital – province and search 
of a “cultural attraction center”. 

Cheile Bâcului. Vetre spirituale – loc de afirmare și exteriorizare

Tamara MACOVEI 

Cheile Bâcului, precum sunt cunoscute în popor șirul de petroaie, pe care 
Herodot le consemnează în descrierea Sciţiei, face referinţă la un ţinut din 
nordul Mării Negre pe care sciţii îl numeau pe limba lor Exampaeus, cuvânt 
ce în tălmăcire din greacă înseamnă căile sacre. Aceste locuri numite Exam-
pee erau, după Herodot, situate la o depărtare de patru zile de navigaţie în sus 
pe râul Hupanis (Bug); această cale sfântă se află pe aceeași paralelă cu Chi-
șinăul de azi, având direcţia de la apus la răsărit. Mai târziu D. Cantemir, în 
Descrierea Moldovei (1982, p. 37) pomenește de Cheile Bâcului: „Pe râul Bâc 
se află un orășel de mică însemnătate – Chișinău. În apropiera lui se găsesc o 
serie de pietre foarte mari, așezate într-o linie, și mărimea pietrelor și spaţiul 
prea vast, în care se întinde acest șir. Având unele trei sau chiar patru coţi în 
pătrat de fiecare latură, acest șir se întinde peste Nistru tocmai până în Cri-
meea. În limba ţării se numește Cheile Bâcului”. În monografia satului Tru-
șeni de Gh. V. Madan se amintește că la hotarul moșiilor Trușeni, Chidighici 
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și Durlești se încep Cheile Bâcului, descriese de D. Cantemir și Alexandru 
Hâjdău. Cităm: „Acolo șesul lat al Bâcului deodată este îngustat și zăvorât de 
culmele a două dealuri, ce se coboară unul către altul de-a curmezișul șesului, 
formând astfel o uriașă iezătură naturală, străbătută doar de o deschizătură 
îngustă prin care se furișează Gârla Bâcului și trenul. Oamenii spun că dra-
cul a vrut odinioară să înece lumea și a început noaptea a căra pietre mari la 
Cheile Bâcului; neavând apa încotro curge să-i potopească pe oameni, dar 
pe la miezul nopţii a cântat cucoșul și deavolul a pierit în bezna iadului, iar 
pietrele cărate de satană se văd și azi unele. În acest loc până pe la 1870 a fost 
un mare iaz al trușenenilor cu moară de apă și piuă de învelit sumane, iaz 
bogat în pește, dar cu facerea drumului de fier a fost stricat, după cum a fost 
stricat și marele iaz al Pruncului de la celelalte Chei ale Bâcului de pe moșia 
Hidegheșilor, despre Chișinău” (p. 38). Această faimoasă linie de monumente 
monolitice, care treceau până în secolul al XVIII-lea pe lângă apa Bâcului, pu-
teau fi în antichitatea preistorică columnele de piatră brută, care, probabil, au 
avut o utilitate publică, indicând călătorilor direcţiile drumurilor prin ţinu-
turile pastorale, acolo unde nu erau semne de orientare, dar să zidești lespezi, 
bolovani, stânci de circa 30 de metri înălţime, să se marcheze cu ele o distanţă 
atât de mare – pare o muncă enormă; chiar și pentru vremurile noastre e un 
lucru dificil. Calea Sfântă a carpato-dunărenilor din Europa și Asia reprezintă 
istoria noastră multimilenară – neglijată, uitată, părăsită și politic incomodă 
pentru vecinii noștri.

Covoarele româneşti de la Muntele Athos (sec. XIX–XX)

Alexandru MAGOLA

Parte din matricea culturală a poporului român, însemne ale identităţii cu-
turale și expresii ale unui înalt nivel de artistism sunt covoarele tradiţionale. 
Actualmente, ele au devenit un domeniu de cercetare interdisciplinară, fiind 
în atenţia specialiștilor din diferite domenii: etnologi, folcloriști, geografi, so-
ciologi, istorici, arhiviști etc. Totodată, covoarele românești continuă să fie 
apreciate de cunoscători ai domeniului – colecţionari, muzeografi, galeriști, 
oameni de știinţă, artiști plastici – pentru frumuseţea, vechimea, originali-
tatea și autenticitatea lor. Anume din aceste considerente și astăzi, ca și al-
tădată, covoarele noastre românești sunt cunoscute pe întregul mapamond, 
fiind prezente la marile expoziţii internaţionale din Italia, Germania, Franţa, 
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Spania, Anglia, Japonia, Yemen, Maroc, Ungaria, Elveţia, Norvegia, Australia, 
Ucraina, Rusia și în alte ţări. Exceptând expoziţiile, trebuie să remarcăm și 
colecţionarii care își aduc un aport considerabil la răspândirea, păstrarea și 
valorificarea covoarelor românești. Prin intermediul pelerinilor, călugărilor, 
preoţilor, călătorilor, negustorilor, colecţionarilor și preţuitorilor de frumos, 
prin achiziţii sau donaţii, covoarele românești și, în special, cele basarabene, 
se regăsesc și în Sfântul Munte Athos, aceasta fiind încă o dovadă a generozi-
tăţii și evlaviei poporului român pentru Grădina Maicii Domnului (cum este 
numit Muntele Athos) și pentru alte Locuri Sfinte din Orient. Totalitatea de 
covoare românești din schiturile, chiliile și mănăstirile din Muntele Athos 
cuprinde modele din secolele XIX–XX, precum și modele elaborate recent 
în Republica Moldova de către fabricile SA Covoare Ungheni și SA Floare 
Carpet, cu reprezentări ale vulturului bicefal, numit de către producători, „stil 
bisericesc”. 

Cercetare interdisciplinară a locuinţelor tradiţionale (studiu etnografic)

Marina MIRON

Locuinţa e o componentă centrală în cultura tradiţională. Majoritatea cer-
cetătorilor arhitecturii vernaculare și-au îndreptat atenţia cu precădere asu-
pra planurilor de construcţie și a materialelor, oprindu-se mai puţin asupra 
aspectelor spirituale ale locuinţei. În cercetarea noastră insistăm pe poziţia 
necesităţii cercetării caselor și din acest punct de vedere. Cercetătorii în di-
ferite perioade s-au bazat pe diverse curente știinţifice. Difuzionismul, care a 
devenit un curent știinţific important pentru studierea așezărilor și locuinţe-
lor tradiţionale, a contrapus conceptului evoluţionist (dezvoltarea autonomă 
a unor fenomene culturale) ideea definitivităţii geografice (cercetări antropo-
geografice). Acest curent știinţific s-a dezvoltat puternic în Bulgaria. Dintre 
antropogeografii ruși ai sec. al XIX-lea sunt P. Keppen și L. Berg, care scriu 
despre Basarabia, inclusiv despre coloniștii bulgari. Teoria structuralismului 
a lui Cl. Lévi-Strauss a stat la baza argumentărilor știinţifice ale cercetărilor 
locuinţelor tradiţionale efectuate de etnologul contemporan rus A. Baiburin. 
Acesta dezvotă în primul rând ideea că stăpânirea sau „domesticirea” spaţiu-
lui și timpului – „aceasta este, mai presus de toate, o problemă semiotică”. În 
perioada interbelică, școala sociologică de la București a avut un rol esenţial 
în cercetarea satului tradiţional. În cadrul cercetării noastre, un model de stu-
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diere a mediului rural este a lui lui Romulus Vuia, care întregește criteriile de 
stabilire a tipurilor de așezări rurale cu diverși factori. Adeptul antropologiei 
interpretative Cl. Geertz, în contextul cercetărilor culturilor tradiţionale, in-
clusiv a locuinţei ca părţii integre a acesteia a insistat pe poziţia importanţei 
majore a cercetărilor de teren. La baza studiului bibliografic al analizei noas-
tre știinţifice stau lucrările de specialitate, pe care le-am consultat, din diverse 
știinţe: istorie, antropologie, etnologie, sociologie etc.

Tradiţia covoarelor din perspectiva dinamismului cultural

Ludmila MOISEI

Tradiţia reprezintă un proces cultural care se află într-o permanentă conti-
nuitate sau discontinuitate, caracterizat prin forţa tenacităţii sau revitalizării. 
Tradiţia covoarelor, ca orice fapt cultural, este supusă dinamismului cultural, 
unei continue construcţii, deconstrucţii și reconstrucţii, influenţată voluntar 
sau involuntar de inovaţiile care apar în structurile sociale. De-a lungul tim-
pului, covoarele tradiţionale au trecut prin mai multe etape, fiecare lăsându-și 
amprenta asupra structurilor decorative. La un moment (sf. sec. al XVIII-lea– 
înc. sec. al XIX-lea) au atins cel mai înalt nivel de artistism, fiind apreciate la 
nivel mondial, pentru ca mai apoi (sf. sec. al XIX-lea – sec. XX) să fie deper-
sonalizate sau adaptate din punct de vedere artistic, ornamental, utilitar, cere-
monial în funcţie de necesităţile sociale. Actualmente, se observă o revitaliza-
re a covorului tradiţional, în care acesta devine parte componentă a decorului 
paleo-modern, apreciat în ţară și peste hotare, atât ca element de decor, cât și 
ca parte componentă din matricea spirituală a poporului român. În prezent 
covoarele se află la confluenţa dintre tradiţional și modern, fiind supuse dina-
mismului cultural. Și astăzi ca și altădată, raportul dintre forţa tradiţiei și nou 
este echilibrat de societate, care de fapt conferă putere și viabilitate tradiţiei, 
prin aceea că „oamenii reacţionează la nou, întorcându-se la vechi”. Printre 
acţiunile de revitalizare a covoarelor sau, altfel spus, de revalorizare a vechii 
tradiţii menţionăm festivalurile, organizate anual (Festivalul „Frumos Covor 
Basarabean” (sat. Clișova Nouă, r-nul Orhei), Festivalul Covorului Naţional 
(sat. Mihăileni, r-nul Râșcani), Festivalul „Seara pe covor” (sat. Butuceni, r-nul 
Orhei), Festivalul Covorului (sat. Gaidar, UTA Găgăuzia), târgurile (Târgul 
Naţional al Covorului cu genericul „Covorul Dorului”), ateliere de lucru, cerce-
tări etnografice, publicaţii știinţifice și de popularizare a știinţei etc. 
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Identitatea religioasă a găgăuzilor ca bază pentru crearea miturilor 
etnoistorice

Diana NICOGLO
Creatorii miturilor etnoistorice despre apartеnenţă religioasă a găgăuzilor 
sunt reprezentanţi ai elitei intelectuale – profesioniști (istorici, etnologi, filo-
logi) și amatori.
De obicei, fiecare comunitate etnică are două tendinţe principale în construi-
rea acestor tipuri de mituri. Una dintre ele este legată de un astfel de fenomen 
ca neopăgânismul. Esenţa unei alte tendinţe este translarea tezei despre anti-
chitatea adoptării unei religii monoteiste (creștinism, budism, islam). Găgău-
zii nu au făcut excepţie. Aceste două tendinţe se manifestă în mitologia lor et-
noistorică în întregime. De exemplu, manifestarea ideologiei neopăgâne este 
cuprinsă în declaraţia unuia dintre amatorii istoriei că creștinismul a distrus 
spiritul adevărat găgăuz și „sărbătorile naţionale mari ca Sărbătorile lupului, 
Hederlez, Kasâm”. Autorul idealizează păgânismul și încearcă să prezinte un 
calendar „adevărat” al poporului, în care sărbătorile creștine joacă un rol se-
cundar. Teza că poporul găgăuz a adoptat creștinismul în antichitate a fost 
exprimată pentru primă dată în miturile amatorilor de istorie. Unul dintre 
cercetătorii din domeniul istoriei și etnologiei găgăuzilor consideră că „după 
alegerea Ortodoxiei, găgăuzii au ales propriul lor destin”. Fără îndoială, aceas-
tă afirmaţie nu este fundamentată și dovedită din punct de vedere istoric, 
deoarece nu există informaţii documentare despre modul în care găgăuzii au 
adoptat creștinismul. Majoritatea cercetătorilor consideră că strămoșii găgă-
uzilor au participat la acest proces, dar nu și găgăuzii.

Joncţiunea spaţiu – peisaje – grupuri etnoculturale. Amprente identitare

Dorina ONICA 

Direcţiile postmoderne în antropologia culturală se raportează la tendinţele 
de cercetare a formelor de vieţuire a grupurilor culturale reieșind din circum-
stanţele unei lumi globalizate, în care au loc procese rapide de omogeniza-
re, uniformizare și coagulare a comunităţilor. Astfel, spaţiul, perceput fizic și 
mental, pe care-l revendică comunităţile în perspectiva valorificării lui și in-
tegrării însemnelor identitare, devine un suport în baza căruia se organizează, 
modelează și manifestă felurite peisaje. Prin prototipurile de organizare a spa-
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ţiului locuit și prin impregnarea acestuia cu încărcături emoţionale, axiologi-
ce, cognitive, de asemenea cu diverse tipuri de mentalitate și relaţii sociale, se 
cristalizează și se consolidează pe parcursul timpului componenta identitară. 
Respectiv, spaţiul devine un arhivar al unor peisaje ce deţin o înaltă capaci-
tate de identificare și de manifestare simbolică. În cadrul lui precum într-un 
creuzet, se întrepătrund toate componentele de cultură materială și spirituală 
ale colectivităţii, se creionează reciproc și se conturează originalitatea și uni-
citatea faţă de alte grupuri etnice. Necesitatea studierii acestei joncţiuni este 
validată de creșterea importanţei identităţilor teritoriale și culturale într-o 
lume în schimbare; pierderea și transformarea rapidă a peisajelor etnografice, 
care sunt proprii și reprezentative pentru anumite grupuri etnice; stringenţa 
conștientizării valorii colectivităţilor privind rolul lor în completarea patri-
moniului cultural mondial și contribuţia lor la diversitatea lumii; păstrarea 
sustenabilităţii economice, sociale, spirituale ale locurilor ș.a. Un anumit teri-
toriu poate fi locuit de mai multe grupuri etnice, prin urmare intervine hota-
rul mental, psihologic, trasat în conștiinţa colectivă, perceput ca linia ce mar-
chează clivajul dintre „ei” și „noi”. Astfel, riftul dintre grupurile etnoculturale 
corespunde cu cel al peisajelor, deoarece societăţile au diferite viziuni asupra 
proiectării și modelării spaţiului, în acord cu imaginile și viziunile etnice, cu 
anumite experienţe culturale, realizări civilizaţionale. Peisajele etnografice 
sunt un fel de sigilii culturale, prin care sunt revendicate drepturile spaţiale și 
culturale, de jure și de facto, ale colectivităţilor unele faţă de altele.

Paştele Blajinilor: tradiţii şi semnificaţii

Raisa OSADCI

Paștele Blajinilor (Paștele Rahmanilor / Prohoadele) este un moment de reper 
în cadrul ciclului pascal, reprezentând o tradiţie dedicată cu prevalare cultu-
lui morţilor. Fenomenul încorporează o concentraţie impresionantă de fapte 
culturale, purtătoare de simboluri și semnificaţii, cu rădăcini străvechi, la care 
au aderat și elemente mai târzii, fiecare relevând concepţii specifice perioadei 
cultural-istorice din care provin. Timpul și spaţiul de desfășurare, precum și 
acţiunile, atributica sunt factori reglementaţi de cutumă. Timp. Ziua de luni 
de după Săptămâna Luminată, zi patronată de Lună (întotdeauna în fază de 
scădere sau de lună neagră, solidară cu domeniul funerar) – indiciu clar al 
neoliticului. Spaţiu. Cel mai consistent segment ritualic are loc la cimitir, și 
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anume la morminte. Acţiuni. Consacrarea spaţiului prin încercuire, încon-
jurând mormăntul, concomitent purificând mediul cu foc și fum de tămâie. 
Aprinderea focurilor pentru încălzirea morţilor. Bocetul. Pomenirea deceda-
ţilor după nume, însoţită de rugăciuni, libaţiuni cu aghiasmă și cu vin în scop 
de purificare, precum și pentru revigorarea sufletelor celor adormiţi. Come-
sualitatea pe mormânt. Oferirea pomenilor. Atributică. 
Lumânarea – legătură între cer și pământ, jertfă de lumină. Crestata – sim-
bol complex al Sfintei Treimi. Pasca, prin forma rotundă a colacului, expri-
mă aderenţa la divinitate, iar umplutura de brânză ţine de lactate – alimen-
te primordiale. Vinul – sângele Mântuitorului. Coliva – mâncarea morţilor. 
Oul roșu, altfel colorat sau încondeiat, mielul, iepurele, peștele, baba albă și 
baba neagră, sarmalele etc. Ștergare sau alte obiecte din ţesătură – simbol al 
matricii spaţiale și temporale. Complexul ritualic de la Paștele Blajinilor are 
menirea de a ordona haosul, generat de deschiderea cerurilor (a hotarelor 
dintre lumi și stări), în perioada dintre Joia Mare și Rusalii, precum și de a 
ajuta sufletele răposaţilor să se orienteze, pentru a nu se rătăci în călătoria 
interspaţială.

Relaţiile interetnice prin prisma istoriografiei actuale în limba română

Ecaterina PIHUROV 

În România postcomunistă, relaţiile interetnice reprezintă o temă sensibilă, 
din cauza minorităţilor etnice destul de numeroase, astfel încât în limbajul is-
toricilor, politologilor și altor specialiști atașaţi domeniului relaţii interetnice 
a apărut „modelul românesc al relaţiilor interetnice”. În contextul aderării la 
Uniunea Europeană, România a trebuit să accepte normele și valorile demo-
cratice europene, printre care s-a înscris și diversitatea etnoculturală. Astfel, 
preocupările istoriografiei actuale românești a relaţiilor interetnice se înscriu 
pe linia integrării minorităţilor naţionale (în primul rând a celei maghiare) 
în societatea românească. În istoriografia românească s-a remarcat tendin-
ţa de a limita problema relaţiilor interetnice doar la problema maghiarilor, 
la cea a Transilvaniei, minoritatea maghiară fiind asociată cu ţara-mamă, 
Ungaria, care pe parcursul istoriei a pretins întâietatea în Ardeal. Odată cu 
obţinerea independenţei Republicii Moldova în 1991 și cu valul de naţiona-
lism românesc, pentru cercetătorii-reprezentanţi ai naţiunii titulare a devenit 
deschis subiectul relaţiilor interetnice, mai ales a relaţiilor naţiunii titulare 
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cu rusolingvii, care în cadrul RSSM deţineau primatul politic, administrativ 
și social. În Republica Moldova, subiectul relaţiilor interetnice este de ase-
menea abordat într-o serie de lucrări de istorie, etnopsihologie, sociologie. 
Însă, spre deosebire de România, în Republica Moldova există o confuzie în 
autodeterminarea naţiunii titulare, adică grupul etnic majoritar este dezbinat 
în moldoveni și români, stare de facto susţinută și creată de sfera politică, 
de aceea problema relaţiilor interetnice este eclipsată de problema identitară 
(moldoveni-români, limba moldovenească-limba română). 

Ograda Armenească în descrierea procesului-verbal de inventariere din 1920

Lidia PRISAC

Din multitudinea de surse privind istoria Ogrăzii Armenești din Chișinău, 
o importanţă deosebită o are dosarul depistat în Arhiva Arhiepiscopiei Ar-
mene din România privind inventarierea, imobilelor acesteia. De o valoare 
inestimabilă, ca sursă istorică, actul de inventariere, a rămas până în prezent 
necunoscut cititorului. Acţiunea de înregistrare și evaluare detaliată a bunu-
rilor Ogrăzii a fost întreprinsă de o comisie formată la iniţiativa Comitetului 
Naţional al Armenilor din Basarabia pe 5 noiembrie 1920. Din cadrul comi-
siei făceau parte: delegatul Ministerului Cultelor, Roșianu, inginerul A. M. 
Asvadurov și juriștii A. S. Barhudarov, S. K. Popovici și I. C. Teodorovici. 
Amintim că Ograda Armenească era terenul oferit de către administraţia ţa-
ristă Arhiepiscopiei Armene, instituite la Chișinău în 1813, și era amplasată 
în partea nouă sau de sus a orașului (actualmente, între bd. Ștefan cel Mare 
și Sfânt, str. 31 August 1989, str. Tighina și str. Armenească). Potrivit actului 
de inventariere, toată averea Ogrăzii la începutul sec. XX era divizată între 
Patriarhia de la Ecimiadzin și Arhiepiscopia Nahicevanului și a Basarabiei. 
Terenul propriu-zis al Ogrăzii era parcelat în 17 părţi, fiecare sector fiind îm-
prejmuit de celelalte prin ziduri sau garduri din lemn. Loturile de la 1 la 16 
erau date în arendă și intrau în categoria averii patriarhale, iar ultimul – 17 
intra în folosinţa arhiepiscopului armean. Pe acest teren erau amplasate mai 
multe clădiri, printre care Consistoriul Eparhial (în care se afla secretarul, 
arhiva și arhivarul instituţiei) și locuinţa arhiepiscopului armean la Chișinău 
(asamblată cu terasă din sticlă și ieșire pe str. Bulgară). Alăturat acestor două 
clădiri mai erau câteva edificii, care serveau drept apartamente ori încăperi 
de păstrare a trăsurilor sau pentru depozitarea lemnelor. Restul terenului era 
ocupat de vie și de livadă.
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Cu privire la identitatea romilor (aspectul problemei)

Svetlana PROCOP 

Romii sunt prezenţi pe teritoriul statului moldovenesc mai mult de șase sute 
de ani. De atunci, comunitatea romă a realizat foarte multe în ceea ce priveș-
te drepturile sociale și de cetăţenie, mai ales după obţinerea independenţei 
Republicii Moldova (1991), când au fost aprobate și adoptate unele norme 
democratice de viaţă socială a populaţiei rome. Cu toate acestea, există încă 
dificultăţi în ceea ce privește socializarea romilor, politicile sociale discri-
minatorii urmărite în mod public și privat. Există pericolul de asimilare și 
stigmatizarea socială a populaţiei rome. Stereotipurile și atitudinile sociale 
negative persistente cu privire la romi împiedică integrarea lor eficientă în so-
cietatea moldovenească ca cetăţeni cu drepturi depline. Cu toate acestea, Re-
publica Moldova, care nu este membră a UE, încearcă să adere la așa-numitul 
sistem european de strategii naţionale, pentru integrarea romilor în societa-
tea modernă din Moldova. Acest sistem se bazează pe patru principii de bază 
– accesul la programe de educaţie, muncă, ocrotirea sănătăţii și asigurarea cu 
locuinţe sociale. În afară de rezolvarea acestor probleme sociale importante, 
este necesară depășirea neîncrederii reciproce dintre etnia romilor și alte gru-
puri etnice ale Republicii Moldova. Pe de o parte, în conștiinţa socială există 
o prezentare romantică despre romi, inspirată de cunoștinţele care se bazează 
pe arta și cultura romilor (dansuri, cântece, folclor), pe de altă parte, comu-
nicarea directă cu romii din mediul de zi cu zi creează o percepţie negativă. 
În ultimii ani, la diverse congrese, conferinţe și în publicaţii știinţifice și de 
popularizare, tot mai mult se vorbește despre activităţi menite să amelioreze 
situaţia în domeniul educaţiei în comunităţile de romi, fără a ști că astfel de 
activităţi ar trebui să fie precedate de cercetarea problemei identităţii romilor.

Aspectele etnice reflectate în rapoartele statistice şi recensăminte organi-
zate de Imperiul Rus şi Basarabia

Ivan REABŢEV

Cercetările statistice în Basarabia au fost organizate și efectuate de către con-
ducerea Imperiului Rus înainte de unirea acestora. În urma războiului ru-
so-turc din 1772–1774, mai târziu, în anul 1803, când armata rusă a ocupat 
teritoriul Basarabiei, a fost elaborat recensământul populaţiei locale în scopul 
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estimării resurselor disponibile. Interesul acestuia nu prevedea înregistrarea 
datelor cu carcter etnic. Totuși, în baza rezultatelor obţinute, pot fi identifi-
cate tendinţele demografice și procesele migratoare din perioada respectivă. 
Recensământul desfășurat în Basarabia aflată în componenţa Imperiului Rus 
avea un caracter naţional (revizia și înregistrarea statistică a populaţiei din 
1897), dar și local, la nivel de anumite orașe și regiuni. Datele au fost culese 
de către administraţie și consiliul local, iar scopul lor a fost identificarea nu-
mărului de ţărani, bunăstarea, existenţa diferitor obiecte (moară ș.a) ce pot 
aduce venit. De asemenea, a fost abordat subiectul de apartenenţă etnică a 
populaţiei băștinașe. Merită a fi menţionate datele întegistrate de consiliul 
local din diferite localităţi, unde, în unele din ele au fost specificate mai multe 
etnii, iar în altele era semnalată doar principala comunitate etnică. 
Cercetările statistice realizate de către diverse structuri de stat ale Imperiului 
Rus reprezintă o sursă valoroasă în procesul de reconstruire a situaţiei etnice 
și demografice din Basarabia, începând cu sfârșitul sec. XVIII și până la Pri-
mul Război Mondial.

„Mокрей як щур”: to the origin of a Bulaestian phraseological locution

Aleksey ROMANCHUK

There is an interesting Bulaestian phraseological locution “мокрей як щур” 
(//|мокрей йак ш’: ур//). In a word by word translation it means ‘wet as a 
rat’; it is spoken about a person who gets wet in a heavy rain. As a variant 
(but rarer) Bulaestian dialect’s speakers use “мокрей як меш” (//|мокрей йак 
меш//), i. e, ‘wet as a mouse’. The adequate translation of both variants in En-
glish has to give the meaning of “completely wet; soaked to the skin”. So, what 
is the origin of the idiom? The Ukrainian special dictionaries include neither 
“мокрий як щур”, nor “мокрий як миш”. The meaning of “completely wet; 
soaked to the skin” is conveyed by some other idioms in the Ukrainian lan-
guage. However, “мокрий як щур” is known in an Ukrainian dialect (the 
Krasilov district of the Khmelnitsk region; I am thankful to N. D. Kovalenko 
and I. V. Gorofyanyuk for the information). Thus, we can’t exclude that it 
exists in some other Ukrainian dialects as well. But, it is obviously a very 
rare and archaic idiom. Well, the Russian language has the idiom “мокрый 
как мышь” with exactly the same meaning of “completely wet; soaked to the 
skin”. The idiom “mokry kaž myš”, identical to Russian “мокрый как мышь”, 
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is also known in the Upper Lusatian language. It makes us suppose that the 
idioms have a for-Slavic origin. Slavic *ščиrъ ‘rat’ is absent in the Russian lan-
guage. But, there is a well-known Russian щурёнок ‘young pike (Esox lucius)’ 
(to the letter: ‘small щур’). Thus, we can suppose the existence of Russian 
щурёнок ‘young pike (Esox lucius)’ as a reason for the appearance of Slavic 
idioms like “мокрей як щур”/“мокрей як меш”. Some ancient intercrossing 
of semantics between different Slavic lexemes *ščиrъ (and *aščerъ ‘lizard’, 
also) could provoke the appearance of some new meanings. And, we know 
for sure that such ancient intercrossing of semantics happened.
 

Mecanisme de construcţie şi deconstrucţie a tradiţiilor naţionale în presa 
din RSSM

Mariana RUSU

Omul contemporan continuă să fie ancorat în tradiţie. Pe substratul tradiţii-
lor și al obiceiurilor se grefează cel mai bine valorile, miturile și patternurile 
identitare, iar modul în care presa le concepe și le prezintă este foarte impor-
tant. Încă de la începuturile ei, presa a pus în circulaţie diferite modele de 
comportament general, transmiţând de la o generaţie la alta mituri, tradiţii 
și principii „care îi conferă individului o identitate etnică sau naţională”. Sunt 
voci care afirmă că mass-media nu descriu o realitate obiectivă în sine, ci o 
construiesc; lumea care se configurează prin discursul media este o realitate 
construită. Paradigma sovietică de prezentare a tradiţiilor a provocat discon-
tinuităţi în sistemul tradiţiilor naţionale. Prin intermediul presei din RSSM 
a fost ridicat din temelii un întreg sistem ceremonial – „sistemul socialist de 
ceremonii și sărbători”. Tradiţiile și obiceiurile au fost folosite ca ideologie, în 
scopuri politice și trebuiau neapărat să corespundă timpului nou. Tradiţiile 
seculare – dușmănoase obștii noastre sovietice – au fost stoarse de esenţa lor 
ontologică și remodelate în spiritul concepţiei marxist-leniniste despre lume. 
Datinile religioase au fost renegate și intens criticate prin ample „materiale 
știinţifice” apărute în paginile ziarelor, care ofereau opinii știinţifice despre 
lume. Factorul mitico-religios a fost demontat, Dumnezeu exilat din datinile 
poporului, iar simbolurile religioase – interzise și batjocorite. Obiceiurile, în 
special cele de familie, au fost rupte din contextul lor firesc și reinterpretate, 
modelate după spiritul timpului, corespunzătoare idealurilor de libertate și 
progres ale clasei muncitoare. În aceste condiţii, presa din RSSM a fost un 
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instument de îndoctrinare cu „noile obiceiuri și sărbători socialiste care ma-
nifestă o atitudine grijulie faţă de toate valorile progresiste, preţioase, create 
de popor”. 

Impactul discursului ideologic asupra practicării obiceiurilor de iarnă 
în RSSM

Veaceslav ȘENDREA 

Obiceiurile de iarnă la români au, în majoritatea lor, conotaţie religioasă. 
Anume acest aspect (creștin) le-a situat în RSSM în câmpul de acţiune an-
tireligioasă a statului sovietic. Posibil, și românismul multor dintre tradiţiile 
dintre sf. Andrei și sf. Ion practicate în Basarabia perioadei postbelice era o 
cauză a unor măsuri luate de puterea sovietică contra acestora. Perioada de 
bază în care au fost acţiuni ce vizau obiceiurile de iarnă este campania antire-
ligioasă hrușciovistă din anii 1958–1964, începută în conformitate cu direc-
tiva secretă a CC al PCUS. Despre scrisoarea secţiei de propagandă și agitaţie 
a CC al PCUS pentru republicile unionale „Despre neajunsurile propagandei 
știinţifico-ateiste” din 4 octombrie 1958, care impunea organizaţiile de par-
tid, comsomoliste și nonguvernamentale să demareze ofensiva propagandis-
tică asupra rămășiţelor religioase. La nivel de organe de stat nu dispunem 
de documente care ar arăta legiferarea acţiunilor antireligioase, însă URSS 
nu era un stat de drept care să aibă nevoie pentru orice acţiune de legi, astfel 
conducătorilor de instituţii li se dădeau ordine orale, neînregistrate. Dintre 
obiceiurile din timpul sărbătorilor de iarnă sigur că erau vizate, în primul 
rând, manifestările în cete și teatralizate – vizibile: colindatul, uratul-plugu-
șorul, jocurile cu măști (capra), semănatul, chiraleisa; iar cei mai acţionaţi în 
campanie au fost memoraţi angajaţii și administraţiile școlilor, căci unul din 
scopurile principale ale acesteia era educaţia comunistă-ateistă a noii genera-
ţii. Astfel, aceștia erau impuși să patruleze în zilele din ajunul Crăciunului și 
a Sf. Vasile localităţile și să nu permită copiilor să parctice obiceiurile tradi-
ţionale creștine românești; copiii care erau atestaţi că, totuși, le-au practicat, 
erau mustraţi la careul școlar, înscriși în gazetele de perete (uneori satirice, de 
genul „Crocodil”). În concluzie, putem menţiona ca atitudinea autorităţilor 
comuniste sovietice faţă de obiceiurile de iarna ale românilor basarabeni se 
înscriu atât în ideologizarea ateistă a populaţiei moldovenești, cât și în dezna-
ţionalizarea acesteia.
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Rolul zemstvei basarabene în educaţia agricolă

Serghei SÎCIOV

Unul dintre cele mai importante proiecte educaţionale ale zemstvei basara-
bene a fost deschiderea a trei școli agricole, unde au fost instruiţi agronomi. 
Rolul lor era dezvoltarea agriculturii în Basarabia. Prima propunere de a 
deschide niște școli în domeniul agriculturii a fost făcută încă în anul 1879. 
Școlile au fost deschise în anul 1893, în satul Grinăuţi (pentru judeţele Ho-
tin, Soroca, Bălţi), altă – în satul Cucuruzeni (pentru judeţele Chișinău și 
Orhei) și în satul Purcari (pentru judeţele Bender, Akkerman și Ismail). Sco-
pul școlilor agricole era răspândirea cunoștinţelor de bază ale agriculturii în 
rândul populaţiei locale. În special, în ceea ce privește cultivarea tutunului, 
vinificaţia, fierăria, tâmplăria. Datorită unor circumstanţe dificile, școala nu 
avea mijloace financiare speciale pentru fermele agricole, iar pentru a rezolva 
această problemă s-a hotărât ca participarea elevilor la munca agricolă să fie 
obligatorie. Un sprijin pentru ţărani în îmbunătăţirea culturii agricole, zem-
stva gubernială l-a realizat prin organizarea prelegerilor și a conversaţiilor 
tematice publice. Școlile din Cucuruzeni, Purcari și Grinăuţi erau instituţii 
de gradul întâi, de patru ani de studiu. Copiii înscriși la școală trebuiau să 
cunoască subiecte generale în volumul cursurilor școlilor populare primare. 
În școala agricolă au intrat copii care au absolvit cursuri de școli ministeriale 
cu o singură clasă și cu două clase, în vârstă de până la 14 ani și nu mai mari 
de 15 ani, unde tinerii primeau instuire profesională în următorii patru ani. 
La dispoziţia școlilor au fost puse 500 de desetine de teren pentru a le folosi în 
calitate de livezi, podgorii și ferme de creștere a animalelor. Școlile agricole au 
fost finanţate din fonduri de stat și din bugetul zemstvei guberniale.

Reflectarea realităţilor perioadei interbelice în literatura artistică găgăuză

Vitali SÎRF, Diana NICOGLO

Realităţile perioadei interbelice sunt reflectate în creaţiile renumiţilor scrii-
tori găgăuzi ca Dionis Tanasoglu, Nicolai Baboglu, Dmitri Cara Cioban, Mina 
Chiosea, Stepan Curoglu, Stepan Bulgar, Vlad-Demir Caraganciu. Toţi auto-
rii nominalizaţi, în afară de Stepan Bulgar, au fost născuţi în perioada dată. 
Informaţiile despre realităţile acelei perioade se bazează atât pe amintirile 
personale, cât și pe memoriile înaintașilor. Tema dată este expusă în operele 
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scrise în mai multe genuri creative, ca cele poetice (poezie, poeme), ca și în 
cele prozaice (povestiri, eseuri documentare). Deopotrivă cu realităţile vieţii 
cotidiene, scriitorii se axau pe elucidarea evenimentelor istorice (participarea 
găgăuzilor în războiul civil din Spania); situaţia socio-economică precară a 
ţăranilor din Basarabia (migraţia de muncă a găgăuzilor în Dobrogea și an-
gajarea lor ca zilieri); cazurile tragice (accidentul feroviar din anul 1938 între 
staţiile Etulia și Fricaţei); participarea găgăuzilor în viaţa politică a regiunii. 
Sunt abordate tematici ce elucidează specificul lingvistic și identitatea popo-
rului găgăuz. E necesar de menţionat că avântul corelaţional al scriitorilor 
găgăuzi s-a manifestat în perioada sovietică, din această cauză majoritatea (în 
afara unor rare excepţii) au fost influenţaţi de ideologie, care a avut un impact 
major în creaţiile lor (de exemplu, ideologia ateismului). 

Un obicei găgăuz neobişnuit cu rădăcini altaice

Evdochia SOROCEANU

Odinioară, în Vulcănești, în ajun de Sfântul Nicolae de iarnă (19 decembrie), 
oamenii umblau mascaţi de sărbătoare. Băieţii adulţi, îmbrăcaţi în haine fe-
meiești (cel mai adesea în cele de culori deschise) și murdărindu-și faţa cu 
funingine, în perechi umblau pe la case (Kadın gezerdilär). Ei anunţau despre 
sosirea lor cu o bătaie în fereastră și cântau: „Hay, Kadınım, hay / Geliriz, 
ölürüz / Bela bașınıza oluruz...” (‘Hai, Cadâna mea, hai! Vom veni, vom muri, 
necaz vom aduce...’). Stăpânii îi serveau cu vin, le dăruiau bani și colaci ritu-
alici. În pofida faptului că în text se vorbește despre moarte și necaz, venirea 
celor mascaţi se considera un semn bun, iar noaptea în care ei umblau pe la 
case (Kadın gecesi) se considera norocoasă. Acest fapt este sugerat de expresia 
păstrată în dialectul vulcăneștean: „Aman mari, ne kısmetliymiș bu insan, 
sansın Kadın gecesi duumuș!” (‘Ce om fericit, de parcă s-a născut în noap-
tea Cadânei’). În rit persistă opoziţii binare (masculin-feminin, negru-alb, 
moarte-viaţă, bine-rău) și în același timp unitatea lor, relaţia dintre care face 
posibilă persistenţa continuă a vieţii. Acest rit nu este cunoscut în alte sate 
găgăuze, nu a fost fixat în Balcani. „Cadân” este înregistrat de V. Radlov ca nu-
mele duhului în mitologia turcă veche. Cel mai probabil, zeitatea mitologică 
găgăuză (duhul) cu înfăţișare feminină Cadân are legătură cu „prinţesa Uko-
ka” altaică, cunoscută pentru localnici ca Ak-Cadân, care de asemenea are 
un caracter ambivalent. Conform credinţelor populaţiei băștinașe din Altai, 
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aceasta era ocrotitoarea liniștii și stătea de strajă la porţile lumii de dincolo, 
păzea „intrarea” în acea lume și nu permitea pătrunderea Răului din lumea de 
dincolo. La baza ritului găgăuz stă, de asemenea, opoziţia binară (moarte-via-
ţă, bine–rău), legată de graniţa dintre lumea reală și cea de dincolo. 

Fenomenologie şi contextualitate istorico-etnologică: Hora satului 
în Basarabia

Ludmila ȘIMANSCHI

Comunicarea prezintă rezultatele primului an de activitate în proiectul Con-
textualizarea culturii tradiţionale în contemporaneitate: Hora satului în spaţiul 
geocultural al Republicii Moldova. Miza cercetării a constituit identificarea, 
consemnarea, documentarea și valorificarea unui obicei persistent în spaţiul 
geocultural al Republicii Moldova, dar insuficient abordat polilectal în studi-
ile de specialitate: Hora satului. Am iniţiat pentru prima dată în folcloristi-
ca din Republica Moldova implicarea unui sistem complex de documentare, 
interpretare și comunicare a realităţii umane prin utilizarea mijloacelor și 
echipamentelor tehnice vizuale (camera foto, video și de montare a filme-
lor-document) pentru a obţine drept rezultat, pe lângă discursul interpre-
tativ, un discurs vizual. Alternativ, am urmărit studiul formelor și semnifi-
caţiilor sociale și magico-rituale (arhetipale) ale Horei satului în contextul 
actual al culturii populare din Republica Moldova, axându-ne pe observarea 
și cercetarea modului și a factorilor sociali, culturali și simbolici care pun 
în valoare fenomenul horal, așa cum se regăsește el în manifestările colecti-
ve calendaristice. Am supus analizei factorii de rezistenţă ai Horei satului în 
faţa regimului ideologic sovietic și urbanizării din perioada postbelică, con-
semnând transformarea impusă a fenomenului în diverse petreceri ţărănești 
în aer liber, denumite „hore”, „jiocuri”, „baluri”. Intenţionăm să realizăm un 
studiu sociologic, etnografic, folcloristic comparativ (bazat pe metoda lon-
gitudinală de investigare socioculturală a materialelor existente în arhive și 
efectuarea noilor cercetări de teren), cu investigaţii antropologice vizuale 
în vederea argumentării mutaţiilor survenite, a redefinirii noului statut și a 
reconsiderării culturii tradiţionale în contemporaneitate, care va constitui o 
sinteză a contextualizării culturii tradiţionale în contemporaneitate, însoţită 
de probe audiovizuale care vor reflecta potenţialul valoric al culturii tradiţio-
nale în dezvoltarea Republicii Moldova.
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Kecskézés – An Animal Masked Custom among Ceangăi People in Romania

Vivien SZŐNYI

The aim of the presentation is to introduce and interpret the custom of winter 
with ’goat’ mask among Ceangăi people in Bacău County, Romania. To make 
dance the goat is the part of the tradition in last day of Old Year, when little 
groups of lads (in the past) or young boys (at present) visit every opened 
house in the village, where they chant their best wishes to the family and play 
a dramatic-mimetic performance with vocal and instrumental accompani-
ment. The custom has more names, such as kecskézés, hejgetés, urálás (in 
Hungarian) in the Moldavian Ceangăi villages. I started a dance anthropo-
logical research in communities with Hungarian origin of Bacău County in 
2012, where I have collected narrative texts about the changes of kecskézés 
custom in the 20th century; as well during fieldworks, I have been able to 
make photos and videos about the alive custom. The goat dance has a deep 
symbolic system in the traditional culture of Moldavian Ceangăi people, whi-
ch is confirmed by a fact, namely the figure of goat and the music accompa-
niment appear in their wedding traditions too, besides this, it is comparable 
with more ethnics – firstly with the Romanian and Moldavian – rites. The 
kecskézés has a significant role in the life of communities, because after the 
rehearsals of young people during more weeks, the tradition reinforces the 
social connection between generations with the help of visitation to every 
family, moreover it can represent their local identity. 
In the presentation, I would like to introduce the practice of goat dance with 
the help of a case study of Magyarfalu village on the score of archive and 
collected material from the social and dance anthropological perspective. Be-
side the exemplification of interethnic connection of tradition, my aim is to 
interpret the symbol system and sociocultural function of kecskézés custom. 
 
Aspecte ale vieţii cotidiene din RSSM în perioada imediată după 
terminarea celui de al Doilea Război Mondial

Mariana ŢĂRANU 

La realizarea cercetării m-am bazat pe mărturiile supravieţuitorilor, docu-
mentele inedite din fondurile ANRM, AOSPRM și pe literatura de specialita-
te. Un suport informaţional ancorat în realităţile timpului mi-a oferit presa, 
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îndeosebi ziarele „Moldova socialistă” și „Ţăranul sovietic”. Perioada crono-
logică include anii imediaţi după terminarea Războiului germano-sovietic, 
anii 1944–1949. Limita cronologică inferioară se referă la perioada de după 
operaţia Iași–Chișinău, care marchează și începutul celei de-a doua ocupaţii 
sovietice, iar anul 1949 – anul în care a avut loc masiv colectivizarea gospo-
dăriilor ţărănești. În mod special m-am axat pe descrierea realităţilor eco-
nomice în care s-a pomenit ţinutul și dările la care au fost supuși localnicii; 
o atenţie sporită am acordat-o modalităţii de evacuare a populaţiei din zona 
operaţiilor militare, starea de spirit a celor evacuaţi, dar și a populaţiei din ra-
ionele care au primit familiile evacuate, bunurile care au fost nevoiţi să le lase 
și starea acestora la revenire. În acest context, drept prioritară am considerat 
abordarea subiecutului recreerii localnicilor, îndeosebi a tinerilor, conform 
„valorilor sovietice”, accentuând condiţiile de trai și alimentarea elevilor și 
studenţilor în cadrul învăţământul mediu, superior și în orfelinate, dar și a 
cadrelor didactice ca elemente de bază în acest proces. Ca rezultat al cercetării 
am constatat că, în pofida faptului că la nivel de propagandă se promova ideea 
unui trai îndestulat, de facto, tinerii se confruntau cu multiple probleme de 
ordin cotidian: lipsa de alimente, lipsa de îmbrăcăminte și înălţăminte, dar și 
de rechizite școlare. Cadrele didactice se pomenesc într-o situaţie economică 
deplorabilă și lucrează în două schimburi, acestea suferă de foame, frig și lipsă 
de haine și obiecte de primă necesitate.

Transformările din viaţa practicii religioase în mediul urban

Dina ŢĂRNĂ

Comunicarea noastră este axată pe examinarea transformărilor din viaţa 
practicii religioase în oraș. În viaţa religioasă a membrilor societăţii contem-
porane au intervenit anumite transformări. Mutaţiile care au loc în cotidian 
duc atât la schimbări organizatorice în viaţa Bisericii, cât și la implementarea 
de noi strategii care să facă faţă perspectivelor și necesităţilor omului post-
modern. Perioada contemporană este caracterizată prin faptul că omul con-
temporan își formează propriul sistem valoric odată ce migrează în mediul 
urban, în care, de cele mai multe ori, nonvaloarea înlocuiește valoarea auten-
tică. O interpretare antropologică a fenomenului urbanizării și al mutaţiilor 
societăţii contemporane oferă o viziune mai clară asupra modului de mani-
festare a practicii religioase în mediul urban. Societatea urbanizată a devenit 
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secularizată, iar specificul său modern a implicat secularizarea, procesul de 
emancipare culturală din tutela bisericilor și controlul religios. Modernitatea 
urbană nu se produce fără a aduce și schimbări oamenilor înșiși. Ea întărește 
individualismul. Nu atât pentru că orașul reduce sprijinul comunităţii și îl 
izolează, dar din considerentele că mobilitatea urbană și diversitatea îl obligă 
pe individ să facă alegeri personale și să le confrunte cu libertatea sa. Și mai 
profund, pentru că afirmarea subiectului uman și autonomia gândirii și com-
portamentului său sunt, într-adevăr, fundamentele antropologice ale moder-
nităţii. Orașul nu închide și nu controlează; dar se deschide spre influenţe 
disparate, favorizează emanciparea subiectului autonom și individualizarea 
proiectului de viaţă. Individualismul este această tendinţă care valorizează 
drepturile și responsabilităţile individului, reflecţia personală, posibilitatea 
de a face alegeri și de a controla existenţa.

Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir prin prisma corespondenţei 
lui private

Victor ŢVIRCUN 

Printre caracteristicile distinctive ale cantemirologiei contemporane, cea mai 
evidentă este lipsa unei profunde cercetări și analizări a moștenirii epistolare, 
mai ales a corespondenţei private, a lui Dimitrie Cantemir. Pentru prima dată 
o parte din moștenirea epistolară a lui D. Cantemir a fost publicată în anul 
1924 de către istoricul român Ștefan Ciobanu. Studiind și utilizând copiile 
scrisorilor principelui moldav, descoperite la sfârșitul anilor `70 ai secolului 
al XIX-lea de către profesorul Grigore Tocilescu în arhivele rusești, el le-a 
sistematizat și le-a tradus în limba română. La câteva decenii după apariţia 
lucrării lui Șt. Ciobanu, în revistele istorice specializate din România au fost 
editate noi documente din moștenirea epistolară a lui D. Cantemir. Însă, în 
pofida faptului că numărul de scrisori private ale lui deja publicate este unul 
semnificativ, acestea nu sunt suficiente pentru completarea lacunelor și în-
depărtarea „petelor albe” din biografia domnului Moldovei. În prezent, noi 
am descoperit, am identificat și am prelucrat peste 140 de scrisori particulare 
ale lui D. Cantemir, dintre care: 32 de scrisori adresate lui Petru I; 30 – Se-
natului Guvernamental; 22 – prinţului A. D. Menșikov; 20 – secretarului A. 
D. Makarov; 14 – general-amiralului F. M. Apraksin; 5 – general-feldmare-
șalului B. P. Șeremetiev; 4 – cancelarului G. I. Golovkin; 6 – ţarinei Ekate-
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rina Alekseevna; câte două – hatmanului I. I. Skoropadski și prinţului V. L. 
Dolgorukov; câte una – demnitarului suedez din suita regelui Suediei Carol 
al XII-lea, colonelului P. L. Polubotok, consilierului secret V. V. Stepanov și 
părintelui Gavriil, arhimandritul mănăstirii Ipatievsk. Scrisorile menţionate 
pot fi grupate pe câteva categorii. Prima – cea mai mare ca volum – este legată 
de problemele cu caracter administrativ și economic: dobândirea de bunuri 
mobile și imobile, primirea salariului, anularea restanţelor la plata impozite-
lor, lichidarea datoriilor etc. A doua – axate pe tema legăturilor dintre Mol-
dova și Rusia, precum și pe problemele legate de soarta moldovenilor plecaţi 
odată cu domnitorul; a treia – se referă la activitatea politică și administrativă 
a lui D. Cantemir în Rusia, la propunerile sale în legătură cu politica externă 
și internă, cu producţia și comerţul. Un subiect aparte, reflectat în moștenirea 
sa epistolară îl constituie opera sa și editarea lucrărilor știinţifice, aflate în 
manuscris.

Elucidarea vieţii cotidiene a popoarelor în manualele şcolare de istorie  
din Republica Moldova şi din România

Valentina URSU

Actualmente, când elevii au acces la diverse surse de acumulare a cunoștin-
ţelor și tehnologiile informaţionale au cuprins toate domeniile vieţii sociale, 
manualul școlar și-a pierdut rolul de unic furnizor al informaţiilor. Reieșind 
din aceasta, manualul urmează să-i ofere elevului posibilitatea să analizeze, să 
înţeleagă și să valorifice cunoștinţele dobândite. El trebuie să-l ajute pe elev 
să se orienteze in multitudinea de surse. Prezentul studiu este dedicat analizei 
comparative a problemei reflectării vieţii cotidiene a comunităţilor etnice în 
manualele de istorie din Republica Moldova și din România elaborate la sf. 
anilor `90 ai sec. XX – înc. sec. XXI. 
Manualele au fost examinate din câteva perspective: conţinut, surse utilizate, 
atractivitate, accesibilitate, sarcini practice etc. S-a pus accent pe modul de 
descriere și interpretare a ocupaţiilor de bază, îndeletnicirilor casnice, așeză-
rilor, locuinţelor, gospodăriilor, obiceiurilor, tradiţiilor, sărbătorilor populare 
etc., pe analiza critică a acestora și pe implicarea elevilor în interpretarea par-
ticularităţilor traiului popoarelor de-a lungul istoriei. S-a constatat că, atât în 
manualele elaborate în Republica Moldova, cât și în cele din România, autorii 
au inclus teme separate sau capitole dedicate modului de viaţă în diverse epo-
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ci istorice. Un accent mai mare este acordat acestui subiect în clasele ce stu-
diază epocile antică și medievală. Comentariile sunt însoţite de documente, 
texte, imagini de epocă, care permit elevului să-și formeze abilităţi de analiză 
și interpretare a evenimentelor istorice. Însă în manualele ce analizează epo-
ca modernă și contemporană se acordă spaţiu limitat temelor dedicate vieţii 
cotidiene. Practic în toate manualele examinate domină subiectele ce descriu 
acţiunile politice, militare și viaţa economică. Elevii se cunosc puţin cu rea-
lizările culturii materiale și spirituale, cu obiceiurile și tradiţiile, cu modul de 
gândire al popoarelor. 

Stereotipurile referitoare la reprezentanţii altor etnii, reflectate 
în paremiile ruse, române şi bulgare

Tatiana ZAICOVSCHI

În orice societate sunt înrădăcinate relaţii care pot fi descrise prin opoziţia al 
nostru–străin/alt. Astfel poate fi nu doar societatea. După cum cunoaștem, al 
nostru sau străin (nu doar ca apartenenţă, dar în sensul larg al cuvântului – 
aproape, cunoscut, sigur ș.a.m.d.) poate fi și un spaţiu, și un obiect, și o idee. 
Cercetarea acestei opoziţii are și o importanţă practică deosebită, inclusiv în 
zilele noastre. Astfel, nu este întâmplător interesul sporit către studierea aces-
tei opoziţii din diferite aspecte și domenii de cercetare. În viziunea noastră, 
cognitema „evidenţierea directă a celui străin ca element al apartenenţei et-
nice” este una dintre cele mai interesante din punct de vedere etnocultural. 
Aceasta ne oferă spaţiu de analiză. Aici vom elucida pe scurt doar câteva mo-
mente. Pe de o parte, în astfel de parimii sunt reflectate stereotipuri bazate 
pe experienţe istorice, iar pe de altă parte, ele înseși constituie baza pentru 
formarea și răspândirea stereotipurilor. Când le analizăm, vedem că paremii-
le rusești au o diversitate mai mare în menţionarea unui șir de etnii (suedezi, 
francezi, nemţi, italieni, tătari, polonezi, evrei, ţigani, ciuvași, zâreni, greci, 
ceremiși ș.a.) decât cele românești (ţigani, turci) și cele bulgare (ţigani, turci, 
greci, evrei). În schimb, purtătorii limbilor română și bulgară au proverbe și 
zicale care conţin mai multe detalii despre caracteristicile deţinute (de exem-
plu, un șir de caracteristici ale ţiganilor, cum sunt văzuţi și cum sunt reflectaţi 
în imaginea lumii de către reprezentanţii acestor etnii). Cei străini sunt înzes-
traţi cu niște caracteristici deloc plăcute. Excepţiile sunt rare, de exemplu în 
rusă: «Люблю молодца и в татарине» – „Iubesc pe cel voinic chiar și tătar”. 
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Stereotipurile care sunt fixate în paremii se reflectă și în comportament, și în 
atitudinea faţă de alţii. 
 
Род Каразиных: новые неисследованные аспекты

Михаил СТАНЧЕВ, Ольга ВОВК, Наталья КРАСЬКО

Каразины – дворянский род в Украине и России, имеющий болгарское 
происхождение. Бытующее, с легкой подачи сына В. Н. Каразина – Фи-
ладельфа, якобы греческое происхождение их рода можно отнести уже 
только к потомкам самого Филадельфа, женившегося на Евгении, доче-
ри понтийского грека контр-адмирала Феодосия Цаца, две другие до-
чери которого также вышли замуж за русских офицеров. К сожалению, 
эта «греческая» линия Каразиных прервалась со смертью его жены 
Евгении, а позднее их дочери и сына Филадельфа, прожившего всего 
26 лет и не оставившего после себя потомства. Изучение родословной 
Каразиных показывает, что она начинается с Александра, прибывшего 
в начале XVIII в. в Россию в составе военных переселенцев из Австрии. 
В архивных документах сохранилось описание дворянского родового 
герба Каразиных: «Герб, каковой употребляли в своих печатях с 1725 по 
1783 гг. дворянин, выехавший из Болгарии и поселившийся в Слобод-
ских полках в Слободской Украине капитан Александр Каразин и сын 
его, полковник Назар Каразин, есть следующий: щит, разделенный кос-
венною чертою на двое. В верхней правой части правой стороны онаго, 
в золотом поле орел, раздавливающий одною лапою землю, в другой – 
венок. Нижняя левая сторона щита косвенною чертою разделена опять 
на две части: в верхней герб Болгарии – на красном фоне, на дыбах сто-
ящий коронованный лев, в нижней части на белом поле – греческая ли-
тера „К”, указывающая имя (фамилию) лица, использующего герб. Щит 
увенчан греческим шлемом, говорящим о происхождении фамилии от 
славян, поселившихся в греческих областях Восточной империи». Та-
ким образом, по нашему мнению, родоначальником рода Каразиных 
следует считать Александра Каразина (а не мифического Григория Ка-
раджи), который и закладывает основы рода Каразиных в Российской 
империи, в том числе и военной династии, так как практически все ее 
представители имели военное образование и участвовали во всех мно-
гочисленных русско-турецких войнах XVIII и XIX вв.
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Особенности формирования христианской растительной 
символики в Украине

Виктория ТАРАС

От трипольской культуры, которая была первым очагом земледелия на 
территории Восточной Европы, тянется длинная цепочка растительной 
символики аграрно-магического характера. Чрезвычайно важную ри-
туальную и социальную роль эти символы сыграли в системе идеологии 
славянского язычества. Такими символами были зерно, колос, обрядо-
вый сноп, ритуальный хлеб, венки из трав, цветов, колосьев, священное 
дерево и роща. С принятием христианства у славян еще очень долго со-
хранялся культ растений: трав, цветов, злаков и деревьев. С давних вре-
мен в народе с успехом использовали лекарственные и другие полезные 
свойства растений. Не сумев побороть языческое отношение к природе, 
христианская церковь частично признала народный опыт и знания о 
лечебных растениях. Многие из них освящались и провозглашались ле-
чебными. Особенностью религиозных представлений восточных сла-
вян было то, что новое не смогло вытеснить старое, а присоединилось к 
нему. С принятием христианства и под влиянием библейских легенд ме-
нялось отношение ко многим растениям, почитаемым язычниками как 
символы определенных богов или космических сил. На основе двое-
верия в Украине сформировались свои символические представления 
о деревьях и цветах. Украинский народ не только наделял магической 
силой те растения, которые издавна считались священными, а давал 
им христианские названия. Растения, которые были связаны с народ-
нопоэтическими легендами, получили названия: «Голова Адама», «Коса 
Богородицы», «Божья рука», «Божья благодать», «Николайчики», «Пе-
тров крест», «Рука Божьей Матери», «Черевички Божьей Матери» и др. 
Растения, которые в народе оставляли негативные или аллегорические 
представления о жизни, получили названия «Чертово ребро», «Чертов 
хлеб», «Чертова радуга», «Чертова вишня», «Чертово яйцо» и др. Все эти 
растения имеют свои локальные символические значения и легенды. 
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Субботники и евреи Бессарабии XIX в. в зеркале микроистории

Татьяна ХИЖАЯ

Главным предметом исследования является община русских иудейству-
ющих, существовавшая в Бессарабии в 10–20-х гг. XIX в. Субботники– 
представители народного религиозного движения, фокусировавшие 
свое внимание на текстах Ветхого Завета.
Согласно архивным документам, обнаруженным автором, сектанты по-
явились в 1810-х гг. в Бессарабии, в г. Бендеры, куда они переселились 
из центральных губерний империи. По всей вероятности, их привлекла 
сюда, на недавно присоединенную к России территорию, возможность 
получить определенные льготы, обрести личную свободу и избежать 
религиозных притеснений, которым они подвергались на родине. Не-
задолго до обнаружения иудействующих полицией они вступили в 
общение с местными евреями. «Жидовствующие» посещали синагогу, 
совершали обрезания, носили еврейскую одежду, изучали библейский 
иврит, некоторые меняли свои имена на идишские. На допросах в поли-
ции они говорили о своем желании «соделаться настоящими евреями».
Положение Комитета министров от 3 февраля 1825 г. требовало высе-
ления иудеев из очагов проживания субботников. Однако новороссий-
ский генерал-губернатор добился удаления из Бендер не евреев (это 
грозило бы городу разорением), а представителей «вредной иудейской 
секты». В архивных материалах присутствует список сектантов, указы-
вающий на поголовную смену к 1825 г. имен бендерских субботников, 
известных по более раннему документу. Вместо русских в деле фигури-
руют библейские имена на основе ашкеназской фонетики. Такая дина-
мика, связанная со стремительным конструированием новой идентич-
ности, стала следствием тесных контактов иудействующих с бессараб-
скими евреями. История бендерских последователей «Моисеева закона» 
свидетельствует о зарождении в субботничестве уже в 1820-х гг. течения 
геров, появление которого исследователи обычно относят к более позд-
нему времени. В черте оседлости процесс усвоения сектантами ашке-
назской традиции начался довольно рано, и религиозное сообщество 
постепенно приобретало черты этнического образования. 



CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 
PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE (ediția a X-a)

142

«Катакомбное движение» в Тирасполе в конце XIX в.

Максим ХИЖИЙ

Предметом исследования является один из интереснейших и малоизу-
ченных феноменов маргинального религиозного течения в православ-
ной церкви в конце XIX в. – так называемые «катакомбники». Речь идет 
о религиозной группе Ковалева, которая состояла из нескольких десят-
ков последователей. Формально не порывая своих связей с православ-
ной церковью, они создали собственный культ, опиравшийся на их соб-
ственную эсхатологическую доктрину. Адепты негативно относились к 
современной им российской государственности, но не по политиче-
ским, а исключительно по религиозным основаниям. Последователи 
Ковалева отказывались принимать участие в переписи населения, про-
ходившей в 1890-х гг. в Российской империи. Не принимали паспорта, 
отказывались участвовать в военном призыве, уплате налогов, испол-
нении ряда других гражданских повинностей. Свой отказ они объясня-
ли приближением «последних времен», грядущим торжеством «царства 
антихриста». В качестве альтернативы адепты начали устраивать под-
земные пещеры и ходы – катакомбы. В них они собирались молиться 
и спасаться от «антихриста». В качестве крайней меры последователи 
Ковалева прибегли к захоронению себя заживо в вырытых пещерах. 
По сведениям, обнаруженным в архивах, не менее 20 человек погибли 
в результате данных религиозных практик. Большинство из жертв – 
женщины. Выступление посвящено анализу причин распространения 
самоубийственного течения как одной из форм альтернативной народ-
ной религиозности. Среди факторов, которые объясняют это явление: 
доминирование казенной религиозности, слабый уровень народного 
церковного образования, окраинная обособленность от метрополии, 
некоторые этнорелигиозные особенности региона. В выступлении ана-
лизируются деятельность имперской администрации в борьбе с марги-
нальным течением Ковалева и последующая судьба духовного лидера.
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Жорже Косиков – исследователь истории бессарабских болгар 
и гагаузов в Бразилии

Николай ЧЕРВЕНКОВ

В середине 20-х гг. XX в. происходит значительное переселение болгар и 
гагаузов в Латинскую Америку, в частности в Бразилию. Долгое время 
их судьба не находила своего отражения в литературе. В основном она 
освещалась в художественных и публицистических произведениях. В 
последние два десятилетия стали появляться труды, в которых пред-
ставлены различные стороны и периоды положения бессарабских бол-
гар в Бразилии. Их авторами являются ученые Болгарии, Молдовы и 
Украины, но особенно активно включились исследователи и публици-
сты Бразилии. Среди них выделяется социолог, историк права Жорже 
Косиков. Он опубликовал трилогию под названием «Бессарабские бол-
гары и гагаузы в Бразилии», изданную в 2005–2014 гг. Одна из этих книг 
была переведена на болгарский язык – «Имиграция в Бразилия. Беса-
рабските българи и гагаузи». Основу этих трудов составляют материа-
лы жизнеописаний сотен потомков бессарабских переселенцев, а также 
сведения из неиспользованных ценных документов бразильских архи-
вов. Труды Ж. Косикова открываются обобщающими статьями, в кото-
рых автор останавливается на причинах переселения болгар, особенно-
стях их обустройства на новых землях, прослеживается их дальнейшая 
судьба до наших дней. Приводятся описания и родовые древа многих 
семейств. Помимо монографических трудов Ж. Косиков опубликовал 
много статей в периодической печати. Бразильский исследователь внес 
значительный вклад в организационное становление потомков болгар-
ских переселенцев, являясь одним из инициаторов создания «Ассоциа-
ции болгарского народа в Бразилии». Он многое делает для увековече-
ния памяти жертв, которые погибли на острове Иля дос Поркос. Они 
были высланы сюда из-за произошедшего бунта по причине несогласия 
с условиями их обустройства в Бразилии. За несколько месяцев от голо-
да умерло множество людей (151 чел.). По его инициативе здесь создан 
музей в их честь. К 90-летию этой трагедии Ж. Косиков издал публици-
стическую работу «Остров смерти».
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Fenomenologia muzicii contemporane academice. Repere de cercetare

Valeria BARBAS 

În contextul globalizării și integrării, tot mai vizibile devin tendinţele de in-
terdisciplinaritate, iniţiind direcţii noi în muzicologie ca semiotica și herme-
neutica muzicală, muzicologia inter-culturală și textuală, tratări complexe, 
sintetice, având menirea de a oferi noi perspective de investigare a procese-
lor culturale din secolele XX-XXI. Astfel, în condiţiile mutaţiilor paradigmei 
culturale postmoderne, ale schimbărilor din muzica occidentală din Euro-
pa de Vest, apariţia fenomenologiei muzicale devine un fapt firesc, urmând 
tendinţele din filosofia contemporană. În Republica Moldova, fenomenologia 
muzicală reprezintă un câmp nou de cercetare, evidenţiindu-se tot mai mult 
necesitatea investigaţiilor interdisciplinare. Explorarea fenomenologică a 
muzicii nu se rezumă la dimensiunea esteticului, ci implică cunoștinţe ample 
și analiza în profunzime a actului muzical. Pe acest palier de sondare știinţi-
fică se impun elaborările în direcţia de cercetare a fenomenologiei filosofice 
(E. Husserl, R. Ingarden, M. Dufrenne) și primele investigări în domeniul 
fenomenologiei muzicale (E. Ansermet, H. Mersmann, S. Celibidache, studii 
recente – I. Dumitrașcu, T. Misdolea ș.a.), punctând diverse perspective de 
cercetare fenomenologică a actului sonor, inclusiv în muzica contemporană 
academică, cu aplicabilitate în muzica electroacustică. În analiza muzicii ca 
fenomen se conturează o problematică vastă, în prim plan situându-se arti-
cularea unei metode de caracterizare a experienţei estetice, ţinând cont de 
dimensiunile corporale afective, temporale, spaţiale și culturale ale muzicii. 
Apelarea la instrumentarul fenomenologic în domeniul muzical demonstrea-
ză aspectul integrativ al tendinţelor știinţifice și culturale actuale, iar diversele 
dimensiuni de abordare se combină într-o strategie nouă de joncţiune în cer-
cetarea muzicii contemporane academice, oferind perspective noi în investi-
garea actului muzical creativ, interpretativ și de receptare. 
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Vocaţia antropologică a filmului de nonficţiune

 Alexandru BOHANŢOV

 Când ne raportăm la istoria universală a filmului documentar, invocând fon-
datorii și reformatorii acestei arte dinamice (Robert Flaherty, Dziga Vertov, 
John Grierson, Joris Ivens, Leni Riefenstahl, Jean Rouch, Richard Leacock 
etc.), trebuie să punem în valoare contribuţia substanţială a acestor mari re-
gizori la constituirea unei noi discipline știinţifice umaniste – Antropologia 
vizuală, categorisită de unii cercetători sau analiști ai comunicării audiovizu-
ale ca o „nouă hermeneutică a omului și a lumii sale” [http://www.muzeulta-
ranuluiroman.ro/av/?p=64]. 
Un exemplu relevant în domeniul respectiv este monografia Noul film româ-
nesc. Un eseu de antropologie vizuală de Lucia Simona Dinescu, apărută la 
București în 2013. În acest demers știinţific este combinată perspectiva antro-
pologică cu studiul filmologic întru decelarea originalităţii estetice a „Noului 
val” cinematografic românesc. Autoarea precizează, pe bună dreptate, că an-
tropologia vizuală nu se referă, exclusiv, la filmul etnografic. Însă în spaţiul de 
cercetare din Republica Moldova problemele date sunt mai puţin abordate.
Potenţialul de dialog cultural al filmului de nonficţiune (în fond, o misiune 
importantă a antropologiei vizuale) este unul imens și poate fi valorificat în 
mai multe feluri, pornind chiar de la formulele festivaliere (de pildă, înalt 
apreciatul ,,festin” cinematografic ASTRA FILM FEST din Sibiu – o manifes-
tare internaţională de film documentar și antropologie vizuală anuală – ori 
Festivalul Internaţional de Film Documentar CRONOGRAF din Chișinău) 
până la un proiect mai puţin obișnuit de ,,cinema al realităţii”, în care au fost 
implicaţi în calitate de realizatori cineaștii-amatori aparţinând unor diverse 
culturi ale lumii (filmul Life in a Day/O zi din viaţă, 2011). În fine, în studiile 
de caz, ne vom referi la documentarul Podul de flori (2008) al regizorului 
Thomas Ciulei și producţia televizată Acasă, în Marienfeld (2014) de Mircea 
Surdu.
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Biserici istorice cu plan triconc din centrul Republicii Moldova

Manole BRIHUNEŢ

La început de secol XIX, în ţinutul Orhei - Lăpușna are loc o ultimă ema-
nare a formelor arhitecturale autohtone, fiind zidite patru biserici cu plan 
triconc, cu clopotniţă separată: în satele Miclești, Ișnovăţ și Teleșeu din 
ocolul Ichelului și Hrușova din ocolul Satelor de Jos. Ca sursă de inspira-
ţie ar fi putut fi bisericile cu plan trilobat din ţinutul Orhei - Lăpușna.  
Asemănarea acestor sfinte lăcașuri nu este întâmplătoare, un rol im-
portant având faptul că ctitorii erau proprietari ai moșiilor din veci-
nătate, satele fiind amplasate de-a lungul văii râului Ichel. Un alt fac-
tor a fost activitatea profesională a ctitorilor, Simion Glavce, Ioan 
Sechiraș și Iordache Donici fiind membri ai biroului de hotărnicie.  
Bisericile acestui grup sunt împărţite tradiţional în altar, naos și pronaos, 
evidenţiindu-se prin absidele laterale ale naosului, care împreună cu cea a 
altarului, mai masivă, formează un plan trilobat. Absida altarului este decro-
șată. Bisericile iniţial au fost lipsite de turlă și clopotniţă. Interiorul bisericilor 
este iluminat prin golurile a trei ferestre, amplasate în axa absidelor laterale. 
Forma originară a ferestrelor a fost cea dreptunghiulară dinspre exterior, ter-
minată în arc de cerc dinspre interior. Intrarea este amenajată în axa de vest a 
bisericii, o excepţie fiind biserica din Ișnovăţ, unde intrarea este amplasată în 
peretele sudic al pronaosului. 
Deasupra pronaosului este amenajat un cafas de lemn. Naosul și pronaosul 
este acoperit de o boltă unică semicilindrică de lemn tencuită, terminându-se 
la același nivel cu un sfert de sferă deasupra absidei altarului. Pereţii în exte-
rior au fost lipsiţi de vreo decoraţie. Bisericile din acest grup, iniţial, au fost 
cuprinse sub un acoperiș unic de lemn (șindrilă) în patru ape cu ajustările re-
spective deasupra absidelor. La extremele coamei acoperișului erau amplasate 
turnuleţe cu câte o cruce.

O icoana repictată din colecţiile Muzeului Naţional de Artă 
al României

Adelaida CHIROȘCA, Emanuela CRERNEA

Comunicarea de faţă are drept scop introducerea în circuitul știinţific a unei 
icoane conservată în colecţiile muzeale bucureștene. Icoana repictată ce păs-
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trează în câmpul său imaginea unui model consacrat zugrăvit deasupra altui 
tip iconografic celebru, atestat mai timpuriu. Este vorba de icoana cunoscută 
cu numele Maica Domnului din Ahtîrka, descoperită în anul 1739 de Vasili 
Danilov, preotul bisericii Acoperământul Maicii Domnului din localitatea 
Ahtîrka, gubernia Harkov, Ucraina. Înainte de a o aduce în biserică, îl roa-
gă pe un zugrav cu numele Ioan să-i acopere degradările. Și unul, și altul 
știau despre actele minunate de vindecare săvârșite în urma rugăciunilor în 
faţa acestei icoane. Din mărturisirile baronesei von Veidel despre prezicerile 
Preacuratei pe care le aflase în unul din visele sale, în anul 1748 icoana devine 
cunoscută și la Înalta Curte. În anul 1751, după trei ani de investigaţii ale mai 
multor întâmplări miraculoase produse, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Ruse va declara oficial icoana revelată la Ahtîrka drept icoană făcătoare de 
minuni. Din banii donaţi de împărăteasa Elizabeta în anul 1768, în locul de 
descoperire a icoanei va fi ridicată o biserica din piatră cu hramul Acoperă-
mântul Maicii Domnului. Aici icoana se va păstra până la începutul secolului 
al XX-lea, după care urmele ei se vor pierde pentru o perioadă. Stratul pic-
tural timpuriu reprezintă imaginea Preacuratei descoperită în orașul Kazan 
în anul 1579, devenită și ea ulterior icoană făcătoare de minuni. După cum 
pare să fie, chipul Maicii Domnului din imaginea timpurie a fost remodelat 
în imaginea actuală a Fecioarei. Din imaginea Pruncului însă s-a păstrat doar 
capul, alături fiind pictată Răstignirea Domnului, ce reprezintă un fragment 
din icoana Maica Domnului din Ahtîrka. Textele înscrise în câmpul icoanei 
aparţin perioadei de repictare a acesteia. Icoană este însoţită și de o ferecătura 
din argint cu ornamente iscusite și inscripţii semnificative.

Teodor Negară – creator şi interpret al cântecului neotradiţional 
în orchestra „Folclor” 

Vasile CHISELIŢĂ

Teodor Negară (1943-2006) reprezintă un nume emblematic, adânc încifrat 
pe firmamentul artei populare neotradiţionale profesioniste din Republica 
Moldova. Biografia sa de creaţie, calităţile vocale deosebite, repertoriul vast, 
alambicat stilistic și plurivalent ideologic, dar și destinul dramatic de viaţă 
nu au făcut încă obiectul unei abordări speciale de tip (etno)muzicologic și 
antropologic. Moștenitor avizat al tradiţiei folclorice de la baștină (s. Sauca 
– Ocniţa), talentul nativ al lui Teodor Negară a urmat traiectoria tipică pen-
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tru cariera de „cântăreţ popular profesionist” – o nouă specialitate artistică, 
canonicizată, acreditată și tratată de puterea sovietică drept instrument de 
propagandă politică, reconversie ideologică, actualizare, mediatizare și patri-
monializare a unor valori ale culturii muzicale orale din trecut.
Biografia de creaţie a cântăreţului relevă etapele importante în procesul for-
mării profesionale, printre care: 1) preluarea orală, nativă și timpurie a fol-
clorului rural; 2) cizelarea talentului, concomitent cu școlarizarea muzicală 
academică, în contextul instituţiilor de învăţământ de profil; 3) formarea re-
pertoriului de muzică neotradiţională, axată pe principiul simbiozei dintre 
sursele folclorului autentic și inovaţiile muzicianului, cantautorului și versifi-
catorului școlit; 4) profesarea meseriei de „solist vocal” în cadrul unor orches-
tre populare profesioniste, sponsorizate de stat. 
Teodor Negară a debutat ca solist în Orchestra populară și de estradă a TRM 
(1966-1970). Ascensiunea și maturizarea profesională a cântăreţului s-au pro-
dus, însă, în orchestra populară profesionistă „Folclor” a TRM (1970-1990), 
sub bagheta dirijorului Dumitru Blajinu (până în anul 1984), succedat de Ion 
Dascăl, Valentin Doni și Petre Neamţu. Pentru fondurile IPNA „Compania 
Teleradio-Moldova” Teodor Negară a înregistrat, conform propriilor afirma-
ţii, „în jur de 480 de cântece” de factură neotradiţională. 

Câteva observații referitoare la începuturile picturii murale din Țara 
Românească

Constantin CIOBANU

Fragmentele minore de frescă descoperite pe parcursul excavării temeliilor 
primei biserici de la Curtea de Argeș, situate în perimetrul actualei Biserici 
Domnești, sau cele obținute în cadrul săpăturilor făcute la vechile capele de la 
Cetățeni (județul Argeș) atestă existența picturilor murale pe teritoriul Tării 
Românești încă din secolul al XIII-lea, cu alte cuvinte – încă din perioada 
de coagulare și de geneză a noii formațiuni statale medievale. Distrugerea 
monumentelor amintite nu ne mai permite o apreciere a valențelor artistice 
sau o stabilire (fie și ipotetică!) a mesajului acestor picturi. Secolul al XIV-lea 
este, de asemenea, destul de zgârcit în mărturii păstrate; totuși, trei ansam-
bluri murale – cel de la biserica rupestră a mănăstirii Corbii de Piatră (județul 
Argeș), cel de la Biserica Domnească din Curtea de Argeș și cel de la biserica 
mănăstirii Cozia (județul Vâlcea) – ne îndreptățesc să tragem anumite con-
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cluzii atât de ordin estetic, cât și de ordin iconografic. Analizele particula-
rităților iconografice a frescelor celor trei biserici ne fac să constatăm, că în 
primul caz, avem un program de tip „anahoretic”, în cel de al doilea caz – un 
program cu caracter „aulic”, iar în cel de al treilea caz – un program puter-
nic influențat de spiritul „cenobitic” și „isihast” al mănăstirii. A mai existat și 
un al patrulea ansamblu – cel cu hramul Adormirea Maicii Domnului de la 
schitul Cetățuia – Negru-Vodă, săpat în stâncile din zona satelor Cotenești și, 
deja amintiților, Cetățeni – despre care ne putem crea o vagă impresie pe baza 
copiilor după tabloul votiv cu imaginile voievozilor Nicolae Alexandru și Ra-
dul Negru făcute de Giorgio Venier în anii 1790/1792. În pofida intervențiilor 
suportate pe parcursul secolelor, acest tablou votiv mai păstra imaginea unor 
autentice detalii din vestimentația voievozilor, ceea ce îi conferea o anumită 
valoare documentară. Cât privește starea actuală a ansamblului mural de la 
Cetățuia – Negru-Vodă, ea nu permite examinarea straturilor de pictură ori-
ginară, cele mai vechi dintre ele fiind,
în opinia lui Vasile Drăguț, cele din secolul al XIV-lea.

Teatrul folcloric – fenomen etno-social de afirmare a culturii tradiţionale 
de tip rural

Mariana COCIERU

Prezentul demers pune în discuţie factorii sociali și condiţiile istorice care au 
determinat apariţia și evoluţia reprezentaţiilor de teatru popular ca fenome-
ne etno-sociale de afirmare a culturii tradiţionale, păstrate și promovate în 
contemporaneitate. Constatăm că încă în antichitate practicarea obiceiurilor 
populare cu implicarea mascării ritualice a fost motivată de necesitatea indi-
vizilor de a se travesti și deghiza cu ajutorul măștilor pentru a suscita, pe de o 
parte, legătura spirituală cu făpturile divine, cu moșii și strămoșii neamului, 
cu personajele totemice ale localităţii, în acest fel considerând că vor fi sub pa-
tronajul benefic al divinităţilor invocate, iar pe de altă parte, mascarea în per-
sonaje mitice urmărea și perspectiva apotropaică de a obţine protecţia reală 
sau magică împotriva acţiunilor nefaste ale demonilor, zeităţilor sau forţelor 
supranaturale maligne, care, în viziunea poporului, persecută și perturbează 
existenţa umană. Actantul purtător al măștii în perioada primitivă era marcat 
de valoarea sacră a ei, realizând o transpunere în timpul și spaţiul profan. 
Transfigurarea magică evoluează treptat în cea ludică, atestată în obiceiurile 
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de familie și calendaristice, unde se produce desacralizarea măștii ritualice. 
Forma evoluată a transfigurării este cea dramatică, întâlnită în componentele 
teatrului folcloric, unde, pe lângă actul ceremonial, se manifestă preponde-
rent aspectul spectacular al jocurilor actuale cu măști, iar dispoziţia psiho-
logică a artistului amator (actant al reprezentaţiei dramatice) se transmite 
publicului receptor.
Analizând studiile care vizează subiectul aflat în discuţie, observăm că practi-
carea reprezentaţiilor de teatru popular la diferite etape temporale scot în evi-
denţă mutaţiile survenite pe parcurs, anunţând tendinţele de demitizare a mă-
știlor, când actanţii înscenărilor dramatice ajung să se emancipeze de influenţa 
preceptelor și să perceapă predilect latura spectaculară a fenomenului. Cu toate 
acestea, funcţionarea preceptelor nu dispare cu desăvârșire, acestea se afirmă 
constant în localităţile rurale cu o tradiţie arhaică a fenomenului dramatic.

Valoarea istorico-artistică a pieselor de argintărie laică din Basarabia

Liliana CONDRATICOVA, Ana BOLDUREANU

Piesele de orfevrărie laică făceau parte din cultura materială și spirituală a eli-
tei basarabene, înfrumuseţând conacele boierești și subliniind statutul soci-
al-economic al proprietarilor. O serie de piese de orfevrărie au fost certificate 
în foi de zestre, mai ales pentru perioada anterioară începutului secolului al 
XIX-lea. 
Comunicarea noastră are ca scop realizarea unui tablou de ansamblu cu pri-
vire la prezenţa pieselor de argintărie laică în Basarabia, datate din secolul al 
XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea. Numeroase piese din metale 
nobile, produs al meșterilor localnici sau ateliere est- și vest-europene, au fost 
documentate în fondurile muzeistice și colecţiile private din spaţiul actual al 
Republicii Moldova, lăsând o amprentă deosebită asupra evoluţiei artei meta-
lelor nobile din Basarabia și indicând asupra influenţelor artistice venite prin 
filiera est- și vest-europeană. 
Piesele de argintărie au avut și posedă în continuare în rol important în am-
bientul laic, fiind uzuale vesela de argint, accesoriile mondene lucrate din 
metale nobile. Din multitudinea obiectelor lucrate din metale nobile ne-am 
concentrat atenţia asupra unor piese relevante pentru spaţiul nostru, prepon-
derent din custodia MNIM, luându-se în dezbatere unele piese din categoria 
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veselă de argint, articole de tutungerie și accesorii din metal. 
Cea mai exuberantă categorie a pieselor de orfevrărie laică constituie vesela 
de argint, care reprezintă o amplă tipologie, încadrând servicii de ceai și cafea, 
vaze, solniţe, vase pentru icre, mirodenii, alte vase necesare la o festivitate, 
serată, desfășurate în casa unui reprezentant al elitei basarabene din secolul al 
XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Majoritatea pieselor laice introduse 
în circuitul știinţific certifică prezenţa unor legături strânse între reprezentan-
ţii elitei din Basarabia și mari centre de orfevrărie, articolele ajungând la etapa 
actuală parte a patrimoniului cultural al Republicii Moldova.

Viziunile estetice ale lui Leonid Cemortan

Elfrida COROLIOVA

În aprecierea spectacolului teatral, cercetătorul Leonid Cemortan se bazează 
pe principiile esteticii ca știinţă despre frumos, ca filosofie a artelor frumoase, 
care determină criteriile judecăţii de valoare în sfera artistică, relaţia spec-
tacolelor teatrale cu realitatea și cu adevărul. Viziunile sale estetice asupra 
acestui fenomen cultural constituie cheia spre deschiderea semnificaţiilor 
spectacolelor. În monografii, articole teoretice, în recenzii la spectacole, L. 
Cemortan dezvăluie sensul lor. În aprecierile sale, el se sprijină pe categoriile 
tragicului, comicului, ale dramei, utilizează conceptele de sublim, ideal, ima-
gine, adevăr, realism. 
Viziunile estetice ale lui L. Cemortan sunt exprimate mai amplu în relevarea 
semnificaţiilor spectacolelor „Sânzeana și Pepelea”, „Ovidiu” de V. Alecsan-
dri, „Casa mare” de I. Druţă, „Regele Lear” de W. Shakespeare în montarea 
lui V. Gherlac; „Roata vremii” de A. Lupan, „Păsările tinereţii noastre” de I. 
Druţă în montarea lui V. Cupcea; „Revizorul” de N. Gogol în montarea lui 
V. Cupcea și A. Băleanu; „Solo pentru orologii” de O. Zagradnic, „Azilul de 
noapte” de M. Gorki, „Romeo și Julieta” de W. Shakespeare, „Ciocârlia” de J. 
Anouilh în montarea lui A. Băleanu; „Doina” de I. Druţă în montarea lui S. I. 
Șcurea; „Tata”, „Abecedarul”, „Pomul vieţii” de D. Matcovschi în montarea lui 
V. Apostol. Leonid Cemortan a criticat Teatrul Muzical-Dramatic „A. S. Puș-
kin” din anii 1980 pentru lipsa unui program estetic clar definiit. El afirma că 
teatrul trebuie să îndeplinească o misiune estetică, să îmbogăţească spiritual 
oamenii, să contribuie la dezvoltarea culturii naţionale, să stimuleze gândirea 
socială și să amplifice astfel importanţa lui socială. 
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Rădăcinile prezentului. Teatrul liric din Chişinău

Aurelian DĂNILĂ 

Se împlinesc o sută de ani de la ”înjghebarea la Chișinău a unui Teatru de 
Operă cu o orchestră stabilă” (G. Enescu). La 6 august 1918, în capitala Basa-
rabiei a avut loc primul spectacol de operă, ”Faust” de Ch.Gounod, prezen-
tat de o trupă profesionistă ce a format un teatru muzical alcătuit din artiști 
autohtoni din Chișinău și Iași, teatru în care timp de aproape patru ani s-au 
montat cu regularitate diverse opere din literatura muzicală universală, spec-
tacole ce sunt și în repertoriul liricului chișinăuian de azi: „Evgheni Oneghin” 
și „Dama de pică” de P. Ceaikovski, ”Carmen” de G. Bizet, ”Tosca” de G. Pu-
ccini, ”Traviata”, ”Aida”, ”Rigoletto” de G.Verdi și altele. Studiind activitatea 
primului colectiv teatral de operă, am constatat că experienţa lui, transmisă 
din generaţie în generaţie, a jucat un rol excepţional în devenirea și dezvolta-
rea genului de operă în Basarabia interbelică, iar prin cântăreţii, dirijorii din 
acea perioadă s-au transmis ”secrete” ale teatrului muzical, valabile și pentru 
artiștii de azi. În acest studiu ne referim, în special, la interpreţii autohtoni, 
încercând să demonstrăm existenţa unei verigi între artiștii de ieri și de azi. 
Spre exemplu, tenorul G. Borelli (numele adevărat – Semion Zaic, născut în 
Tiraspol), interpret al rolului titular din opera „Faust” și cântăreţ solicitat de 
diverse teatre europene, a fost și pedagog de canto al unor cunoscuţi și re-
cunoscuţi soliști ai Teatrului de Operă și Balet din anii 1960 – 1980, precum 
Ludmila Alioșina, Valentina Saviţcaia, Tudor Cuzminov, Boris Raisov și alţii, 
iar reputatul tenor de azi, Mihail Muntean, a fost elevul unui alt mare tenor, 
Nicolae Diducencu, care și-a făcut studiile în clasa de canto a legendarei Lidia 
Lipcovscaia, aceasta la rândul ei fiind elevă a celbrei cântăreţe și profesoare 
Natalia Ireţcaia, discipolă a purtătoarei unui alt nume de mare răsunet, Polina 
Viardo. Cu L. Lipcovscaia au mai studiat L. Babici, pedagog de canto al Ar-
tistelor Poporului Valentina Saviţcaia și Polina Botezat, Leonid Boxan, care, 
la rândul său, a îndrumat un șir de soliști ai operei de azi, precum ar fi Igor 
Ţurcanu, Ion Timofti și alţii. Ne-am propus și o trecere în revistă a activităţii 
regizorilor, cu începere de la Iacov Gorschi, Leonid Dobronravov de la Opera 
Basarabeană și terminând cu directorii de scenă din zilele noastre. Am încer-
cat să-i amintim și pe dirijorii de operă, constatând că primii au fost Mihail 
Bârcă și Radu Urlăţeanu în perioada interbelică, iar pe Alexandru Samoilă 
considerându-l drept unul din cei mai profesioniști și dotaţi conducători de 
orchestră pe care i-a avut vreo dată Teatrul Liric din Chișinău.
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Am remarcat, totodată, că un aport considerabil la dezvoltarea teatrului mu-
zical de pe mioriticul plai l-au adus și cântăreţii, dirijorii, regizorii invitaţi, în 
diferite timpuri, sau întâmplător aflaţi pe la noi, artiști merituoși și mai puţin 
valoroși, care până la urmă au contribuit la formarea unui important colectiv 
artistic, numit astăzi - Teatrul Naţional de Operă și Balet ”Maria Bieșu”.

Creaţia artistică a designerului vestimentar Alina Lupu-Leancă

Lilia DONICĂ

Alina Lupu-Leancă este unul dintre cei mai celebri designeri vestimentari de 
la noi din ţară. Absolventă a Școlii de Arte Plastice pentru copii, or.Florești, 
a Colegiului Republican de Arte Plastice “A. Plămădeală”, Chișinău, a Insti-
tutului de Arte, Facultatea Arte Plastice, Catedra Design Vestimentar (AM-
TAP). Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. A 
activat în calitate de lector la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 
Chișinău, obţinând aici calificarea de lector superior. În prezent, activează în 
calitate de lector superior la Universitatea Tehnică a Moldovei.
A activat în calitate de designer vestimentar la Salonul de Modă „Feodora”, 
având ca scop crearea vestimentară pret-a-porte, produse unicat, cu statut 
de elită. A proiectat și efectuat colecţia de gală pentru salonul Academica, la 
concertul Irinei Ponarovskaia. La fel, a realizat costume de scenă pentru V. 
Bucun, R. Dolgan, I. Bivol, etc.
Alina Lupu-Leancă este cofondator al expozitiei bienale “Creatori și tendinţe”. 
Este autorul costumaţiei de scenă pentru Natalia Barbu și echipa ei în cadrul 
concursului international Eurovision, Suedia. 
De asemenea, este participantă la diverse evenimente ce includ tematica desig-
nului vestimentar: la Festivalul Internaţional de Modă, Chișinău, unde a fost 
premiată cu locul I și nominalizată ca designerul anului, Gala costumului tea-
tral la deschiderea Centrului de Artă “Coliseum”, Chișinău, Simpozionul Inter-
naţional de Artă Textilă (ATEX), Centrul Expoziţional C. Brâncuși, prezentare 
de modă cu ocazia aniversării a X-a a teatrului de modă “Prestij”, prezentări de 
modă la clubul „Caracatiţa” și „Star Trek”, Expoziţia “Absolvenţi ai instituţiilor 
de artă din Chișinău”, Expoziţia internaţională specializată „Black Sea Letex”, zi-
lele modei „ArtPodium”, „Fashion Club”, prezentare de modă la Centrul BMW, 
Chișinău, Bienala de arte decorative, Centrul Expoziţional C. Brâncuși etc.
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Interacţiunea ciclurilor iconografice în pictura naosurilor bisericilor din 
Moldova în epoca lui Ștefan cel Mare

Emil DRAGNEV

Programele iconografice ale naosurilor din epoca lui Ștefan cel Mare prezintă 
un sistem destul de stabil, care cuprinde câteva cicluri iconografice prezente 
în toate monumentele. Pe lângă sistemul de decorare a cupolei și a tambu-
rului turlei, compus din imaginea Pantocratorului și a registrelor îngerilor, 
profeţilor și apostolilor, începând cu nivelul inferior al sistemului de boltire și 
continând cu suprafeţele absidelor laterale și ale zidurilor naosului, întâlnim 
în mod obișnuit ciclurile Dodecaortonului, a Pătimirilor și a Învierii și teoria 
sfinţilor, fiind reprezentaţi cu precădere sfinţii militari și anarghiri. Cu toate 
acestea, în anumite cazuri, întâlnim cicluri suplimentare, care „intervin” în 
dispoziţia „tipică”, introducând noi conexiuni, inclusiv între ciclurile menţi-
onate. Astfel, la Pătrăuţi, pe pandantivii mari, apare un miniciclu consacrat 
Maicii Domnului și care conţine scenele Bunavestirii (divizată în două părţi și 
dispusă pe pandantivii de nord-est și sud-est), Bunavestirii la Fântână (după 
surse apocrife, plasată pe pandantivul sud-vestic) și a Intrării în templu a 
Maicii Domnului. Acest ciclu este în conexiune cu ciclul Dodecaortonului, în 
primul rând prin scena Bunavestirii, care este comună pentru ambele cicluri, 
iar celelalte două încadrează scena Adormirii Maicii Domnului din timpanul 
mare al zidului vestic, care de asemenea intră atât în componenţa Dodecaor-
tonului, cât și a ciclului mariologic. La Voroneţ, întâlnim o repartizare inedi-
tă a scenelor ciclului Dodecaortonului, perturbaţie provocată de un ciclu de 
scene inspirate din decoraţia miniaturală a Tetraevanghelelor manuscrise. De 
remarcat că aici este afectată și consecutivitatea scenelor ciclului Pătimirilor 
și a Învierii, respectată de obicei destul de strict la alte monumente ale epo-
cii. Aceste interacţiuni, între ciclurile tradiţionale, trebuie regândite, atât în 
optica unor condiţii speciale din fiecare biserică, cât și prin cea care implică 
ciclurile „adiţionale”.

Chenoza auctorială în tradiţia cântării religioase bizantine

Violina GALAICU

Cercetând izvoarele muzicii bizantine, istoriografii indică psalmii împrumu-
taţi odată cu psalmodia din practica sinagogală, imnele provenind din cărţile 
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Vechiului și ale Noului Testament și cântările duhovnicești – creaţii poetice și 
muzicale ale noilor adepţi. Se poate vedea cum, de la începuturile ei, muzica 
bizantină încorporează cântarea cultică anonimă, comunitară și pe cea indi-
viduală, de autor. Fondul auctorial al muzicii bizantine se va fortifica în cursul 
evoluţiei sale istorice prin aportul melozilor (secolele V-XI), imnografilor și 
melurgilor (secolele XI-XIX). Bineînţeles că orice creaţie individuală trebuia 
să se revendice – direct sau mediat – de la Sfânta Scriptură, să se înscrie în 
tiparele statuate de tradiţia liturgică, moștenirea patristică și prevederile si-
noadelor ecumenice. Aceasta înseamnă că creativitatea poetico-muzicală era 
canalizată pe un făgaș anume, mesajul propriu-zis, dar și formele în care era 
turnat, fiind, în mare, predeterminate și intangibile. De aici – caracterul tran-
spersonal al cântării bizantine cu cel puţin două implicaţii: 
• înţelesul special al noţiunii „activitate creatoare”;
• înţelesul special al noţiunii de paternitate.
În sistemul de valori al culturii bizantine creatoare apare nu doar compunerea 
(în limitele canoanelor), ci și rescrierea – cu adaosuri, modificări, înfrumuse-
ţări – a unor melodii elaborate de alţii. Transpunerea cântărilor dintr-o limbă 
în alta, cu retușările melodice aferente, va intra și ea în raza de cuprindere a 
noţiunii. În fine, cel ce dă glas cântării, interpretul, poate interveni creator în 
substanţa melodică, întregind astfel opera melurgului, a copistului înzestrat 
sau – eventual – a tălmaciului. Se deduce de aici că noţiunea de paternitate 
se relativizează, paternitatea nefiind apanajul unei persoane, și nici chiar al 
unei tagme de muzicieni ecleziastici, ci distribuindu-se necuantificabil între 
diferite persoane și specializări. 
Mai trebuie să ţinem cont și de faptul că psalţii, care au compus cântări sau 
cei care au migălit la copierea și ornarea melodiilor cultice, nu au făcut asta 
pentru propria mărire, ci pentru slava lui Dumnezeu, de aceea adesea nici nu 
și-au semnat creaţiile. 

Poetica teatralităţii în dramele „Casa mare” şi „Doina” de Ion Druţă

Ana GHILAȘ

Teatraliatea are ca sens prim orice situaţie când cineva se expune privirii alto-
ra, iar cercetările în domeniu reflectă diverse aspecte ale relaţiei actor – spec-
tator – privire – joc – spectaculozitate. În ultimul timp, teatralitatea mai este 
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definită ca poetică, ca o categorie estetică, în special în lucrările filologilor și 
teatrologilor, fiind studiate formele, structura și funcţiile ei în textele epice, 
lirice și în cele dramatice. Faptul convinge de existenţa textelor în care re-
latarea (nararea evenimentelor) și reprezentarea (dialogul, punerea în scenă 
a evenimentelor prin intermediul personajelor) ca două modalităţi narative 
ale discursului interferează în mod original, în funcţie de propriul sistem de 
reprezentare al individualităţii creatoare (reprezentare vizuală, auditivă sau 
kinestezică), de viziunea sa artistică și ontologică. 
În comunicare vom avea în obiectiv poetica teatralităţii în primele dramele 
ale lui Ion Druţă, având drept punct de pornire conceptul de teatralitate ca 
o componentă imanentă a textului dramaturgic, și anume ca modalitate ar-
tistciă de structurare a acestuia, dar totodată vom releva viziunea artistică a 
dramaturgului, regizorului în transfigurarea și, respectiv, în realizarea scenică 
a textului. În acest sens, poetica textelor dramaturgice druţiene este (cât și 
cum?) înţeleasă, respectată, dezvoltată, amplificată de viziunea și personalita-
tea regizorului în discursul teatral. 
Analiza dramelor „Casa mare” și „Doina” demonstrează o anume poetică a 
teatralităţii în concepţia druţiană: îmbinarea dramaticului cu liricul și epicul, 
atât în didascalii, cât și în textul principal, crearea atmosferei la hotar dintre 
real și mitic-arhetipal, relaţia eu – supraeu, sacru – profan în construirea per-
sonajelor și în afirmarea unor idei, pesronaje care își au sorgintea în teatrul 
antic ori în folclor, preluând unele caracteristici și funcţii dramaturgice.

Mişcarea muzical-artistică din Basarabia în contextul noilor realităţi 
create de Marea Unire

Victor GHILAȘ 

Obiectivul prezentului demers constă în configurarea evoluţiei culturii muzi-
cale basarabene în contextul noilor realităţi, jalonate de actul Unirii Basara-
biei cu România, care a fost consfinţit prin votul Sfatului Ţării din 27 martie 
1918. Climatul favorabil, generat de marele eveniment, a accelerat procesul de 
modernizare a societăţii, asigurând un real progres cu transformări calitative 
în domeniile învăţământului, știinţei și culturii. În parcursul ei istoric, mișca-
rea artistică din Basarabia înregistrează o evoluţie ascendentă, deschizând o 
nouă etapă de dezvoltare, în care arta muzicală își caută identitatea și drumul 
spre afirmare. Se accentuează contactul publicului basarabean cu universul 
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sonor european în general, cu cel românesc în special, contacte estompate 
în perioada anterioară. Сunoașterea cu muzicienii, cu școala și tradiţia din 
importante centre culturale occidentale și naţionale a avut un impact benefic 
asupra vieţii artistice de aici. 
Făcând o trecere sumară în revistă a principalelor manifestări ale culturii 
muzicale din Moldova răsăriteană, evidenţiem câteva dominante ale acesteia: 
activităţile cu caracter concertant (teatrul liric, muzica simfonică, muzica de 
cameră, folclorul muzical), creaţia componistică și învăţământul muzical-ar-
tistic din Basarabia. Un rol aparte în propagarea muzicii academice naţiona-
le și universale în Basarabia l-au avut turneele artistice ale compozitorului, 
violonistului, pianistului și dirijorului român George Enescu, care, în afară 
de Chișinău, a susţinut numeroase concerte și în marile orașe din stânga Pru-
tului. De asemenea, este de subliniat faptul că acţiunile socio-culturale, în-
treprinse pe parcursul anilor 1918-1940, au susţinut propășirea estetică prin 
muzică a vieţii artistice din provincie, imprimându-i o ţinută profesională 
superioară. Rezultatele acestor activităţi au fost validate în scurt timp, cu pu-
ternice reverberaţii asupra climatului și dinamicii artei muzicale din stânga 
Prutului.

Arhitecturа bisericii Sf. Ioan Botezătorul din satul Bârnova

Svetlana ILVIŢKAYA

Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Bârnova a fost zidită în anii 1942-1947 de 
către fraţii Ion I. Inculeţ și George I. Inculeţ, feciorii omului politic Ioan C. 
Inculeţ, fostul președinte al Sfatului Ţării din Basarabia, și ai soţiei acestuia, 
Ruxandra Inculeţ, înainte de căsătorie -
principesa Ruxandra Bașotă. Fiind iniţial o capelă familială, ea a fost recon-
struită îndată după decesul soţilor Inculeţ. 
Biserica aparţine tipului cruciform cu cupolă, pe patru piloni. Fiind în două 
niveluri, ea dispune de o turlă înaltă, de plan circular, rezemată pe o cupola 
semisferică. Pe turla edificiului de cult se află zece ferestre înguste terminate 
în arc frânt, încadrate în arhivolte reliefate. Pereţii bisericii sunt articulaţi de 
lezene verticale de secţiune dreptunghiulară ce se ridică de la soclu pâna la 
cornișă. După proporţiile turlei, obiectivul ecleziastic poate fi asemănat cu 
biserica mănăstirii Dragomirna.
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Sub aspect architectural, biserica din Bârnova este de tradiţie românească, cu 
elemente arhitecturale moldovenești si muntenești, dar fiind nelipsite si îm-
prumuturi din arhitectura bizantină, gotică si balcanică. Zidurile exterioare, 
decorate cu lezene, prezintă o replică creativă a bisericii Acoperământul Mai-
cii Domnului de pe râul Nerli din Vladimir, inclusă pentru originalitatea ei în 
lista monumentelor protejate de UNESCO. În interior, biserica din Bârnova 
este pictată de Ștefan Constantinescu, cu predominarea culorii maro cu pete 
aurii, ca si în biserica Sf. Vineri din Cernigov. Lezenele flancheaza intrările în 
edificiul de cult. Deasupra nartexului, la intrare, și pe peretii absidei altarului 
se pot vedea câte trei lezene mai înguste. Pereţii naosului decroșat în exterior 
sunt decoraţi cu lezene mai late. Exteriorul edificiului de cult este frumos or-
namentat. Arhitectura bisericii din Bârnova impresionează prin originalitate 
și nu are analogii directe în arhitectura ecleziastică bizantină. 

De la student la maestru matur: tendinţe stilistice în opera timpurie 
a lui Șciusev din Chişinău

Natalia IURCENCO 

În Chișinău se află primele lucrări independente ale vestitului în viitor arhi-
tect A. V. Șciusev. 
Este vila suburbană în două niveluri din fosta suburbie a Chișinăului, Valea 
Farmecelor, construită de tânărul Alexei Șciusev în 1897 pentru colegul său 
din perioada gimnazială, Mihail Carcevschi, și casa urbană de locuit pentru 
familia aceluiași prieten, edificată în 1901 la colţul de la intersecţia străzilor 
Pușkin și Bernardazzi. Ambele clădiri datează din perioada modernului, sti-
listică apărută la acea vreme în Chișinău. În soluţia faţadei principale a vilei, 
în elaborarea ei plastică și în soluţia grupării asimetrice a volumelor – este 
evidentă deja gândirea profesionistă a arhitectului A. Șciusev.
Abilitatea viitorului maestru de a lucra cu arhetipurile și de a le include cu 
mult tact în arhitectură a găsit reflectare și în aspectul casei urbane. În această 
clădire au fost utilizate motive și elemente ale arhitecturii orientale, selectate 
de tânărul Șciusev în timpul expediţiei arheologice din Samarkand, unde a 
participat la măsurările mausoleului lui Tamerlan și a geamiei Bibi-hanum. 
Pasiunea pentru motivele orientale, una din trăsăturile arhitecturii moder-
nului, a găsit aici realizare în folosirea directă a simbolurilor orientale și în 
încadrarea decorativă a faţadelor casei. 
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Un contrast deplin cu aceste clădiri formează proiectul ansamblului Azilului 
pentru copiii militarilor căzuţi în războiul din 1914-1915, elaborat în 1916 (pe 
fosta Piaţă Germană). În perioada menționată, care a coincis cu anii Primului 
Război Mondial, în arhitectura rusă domină neoclasicismul. A utilizat acest 
stil și A.V. Șciusev, care, surprinzător, s-a manifestat ca puternic clasicist. În 
compoziţia simetrică a orfelinatului se desting acele procedee compoziţionale 
care vor fi dezvoltate ulterior în proiectul Casei Guvernului din 1946, care 
urma să fie edificat pe locul actualului sediu guvernamental. 

Arta cărţii în Moldova din ultimul deceniu al secolului al XX-lea

Vladimir KRAVCENKO 

În această perioadă, în grafica de carte din RSSM și Republica Moldova s-au 
produs anumite modificări calitative în abordarea metodelor de exprimare 
artistică, care au influenţat arta cărţii pe parcursul a trei decenii. Ca urmare a 
stabilirii noului climat social-politic, economic și cultural, cartea s-a schim-
bat în interior și în exterior. Apariţia pieţei comerciale i-a stimulat pe artiștii 
plastici să creeze ilustraţiile orientate spre atragerea atenţiei cumpărătorului. 
Generaţiile noi aveau să le cunoască și să accepte alte concepte privind istoria 
și cultura neamului, noua atitudine faţă de plaiul natal. 
Viaţa artistică se caracteriza printr-o modificare considerabilă a priorităţi-
lor etico-culturale. De remarcat dorinţa pictorilor de a se opune standardelor 
învechite, aspiraţia lor spre utilizarea tehnicilor și mijloacelor de exprimare 
artistică noi și vechi redescoperite. Ca rezultat al interesului faţă de istoria și 
literatura Moldovei au ieșit de sub tipar scrieri care în anii anteriori nu au fost 
acceptate spre publicare, de exemplu, operele lui P. Ispirescu, I. L. Caragiale, 
M. Sadoveanu ș.a. 
Drept cea mai reprezentativă pentru perioadă se prezintă activitatea artiștilor 
plastici care au debutat în grafica de carte în anii ’60-’90 – Isai Cârmu, Emil 
Childescu, Oleg Cojocaru, Alexei Colîbneac, Ion Coman, Vitalie Coroban, Fi-
limon Hămuraru, Elena Leșcu, Alexandru Macovei, Ion Moraru, Vasile Mo-
șanu, Vasile Movileanu, Lică Sainciuc, Ion Severin, Anatoli Smâșleaev, Simion 
Zamșa, Eudochia Zavtur ș.a. La fel ca și anterior, ca urmare a realizărilor peri-
oadei sovietice de evoluţie, în toate ilustraţiile se făcea simţit aliajul tendinţe-
lor romantice și satirice. Principiile și metodele compoziţionale și stilistice ale 
combinării imaginilor și ale textelor care s-au afirmat în grafica de carte din 
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republică după anul 1989, în contextul revenirii la grafia latină, sunt reprezen-
tative pentru dezvoltarea tradiţiilor naţionale în arta plastică naţională. 

Modificarea characteristicilor arhitectural-planimetrice şi stilistice 
a Chişinăului după al Doilea Război Mondial

Valeriu LUPAȘCU

O influenţa foarte mare la schimbarea structurii și stilisticii urbane a Chișină-
ului s-a petrecut în perioada anilor 1944-1950. După al Doilea Război Mon-
dial au fost distruse majoritatea clădirilor, aproape 75%. Distrugerile s-au pe-
trecut nu numai din cauza bombardamentelor grave în perioada operaţiunii 
militare Iași – Chișinău (1944), dar și în anul 1941, după primirea ordinului 
secret de la Moscova de a demola s-au a afecta grav cele mai importante și 
valoroase clădiri ale orașului.
Revitalizarea și restabilirea orașului după război nu s-a petrecut pe calea re-
construcţiei, dar pe construirea noilor obiective, care corespundeau ideologi-
ei comuniste. Ele au fost proiectate și construite pe temeliile clădirilor din sec. 
XIX în stilul ampirului stalinist. Prin această metodă a fost “ștearsă” imaginea 
bulevardului central al orașului (actualmente bd. Ștefan cel Mare). Arhitecţii 
din această perioadă “ au scos” ansamblurile arhitecturale, executate în stilul 
clasic, eclectic, bizantin, modern etc. Au păstrăt numai unele clădiri autohto-
ne care și ne vorbesc despre istoria orașului de altădată. 
Evident că după acest război păgubitor a fost necesară revitalizarea, restabi-
lirea și reconstruirea Chișinăului nu numai din punct de vedere socioeco-
nomic, dar și arhitectural-urbanistic. Cum se știe, în Europa, după al Doilea 
Război Mondial au fost distruse mai multe orașe, dar unele din ele (Varșovia, 
Dresden și altele) au fost reînviate, reconstruite din temelie, cu păstrarea as-
pectului architectural-istoric. Cu părere de rău, un așa scop nu a fost urmărit 
în Chișinău. Dar împreuna cu ștergerea imaginei și structurii orașului medie-
val, în majoritatea cazurilor, a fost „ștearsă” și perioadă sec. XIX.
Pe viilor trebuie de luat în considerare faptul restabilirii unor edificii, cum a 
fost revitalizată clopotniţa în anul 1999 din scuarul Catedralei și revitalizarea, 
reconstruirea unor ansambluri arhitectonice. Toată procedura de modificare 
a structurilor și stilurilor arhitecturale trebuie să prevadă citirea istorică a 
Chișinăului din sec. XVII pâna în prezent, ce vă da posibilitatea urmăririi 
perioadelor istorice și a evoluţiei Chișinăului.
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Metamorfoze ale imaginii vizuale în scenografia moldovenească 
din prima jumătate a anilor ’70 ai sec. XX

Vitalie MALCOCI

Începutul anilor ’70 ai sec. XX se înscriu în evoluţia artei scenografi-
ce din Moldova ca o perioadă de mari transformări relevante în arta tea-
tral-decorativă. Acest proces de modificări își are începuturile din dece-
niile precedente, perioadă când pictorii-scenografi au conștientizat ne-
cesitatea în revizuirea rolului său în montarea piesei scenice, a relaţiei 
calitativ noi cu dramaturgia, regia și alte componente ale spectacolului. 
Procesul de constituire a scenografiei moldovenești este cauzat atât de între-
gul curs de dezvoltare al artei teatrale sovietice, cât și de apariţia tinerilor 
plasticieni în domeniu. Deși existau anumite diferenţieri în particularităţile 
individuale de interpretare creativă, plasticienii urmăreau o idee unică – per-
ceperea și înţelegerea comună a principiilor de bază ale scenografiei moder-
ne. Anume în anii ’70 arta scenografică din Moldova intră într-o etapă nouă 
de dezvoltare, fapt determinat de stabilirea noilor procese complicate, carac-
teristice întregii arte teatrale din acea perioadă. S-au schimbat și complicat 
cerinţele de soluţionare a ideii spectacolului, metodele și mijloacele de expre-
sie care nu puteau să nu se răsfrângă asupra creaţiei artistice ale scenografilor 
din Moldova.
Pictorii de teatru recurg adesea la alegorie, simbolism, unde un obiect este 
înzestrat cu o forţă generalizatoare și devine exponentul unei anumite idei. 
Schimbări semnificative au fost atinse în organizarea spaţiului scenic. Se di-
versifică numărul materialelor și facturilor aplicate pentru decor. O altă ten-
dinţă în scenografia moldovenească ţine de organizarea plastică a scenei, care 
îmbină cu succes interiorul scenic cu exteriorul. Astfel, cele mai importante 
procese care caracterizează scenografia sovietică din prima jumătate a anilor 
‘70, într-o formă sau alta, își găseau reflectarea în opera plasticienilor teatrali 
din Moldova.

Portretul în creaţia sculptorului Lazăr Dubinovschi

Ana MARIAN

Un documentarist și un romantic al epocii sale, sculptorul Lazăr Dubinovschi 
(01.05.1910, or. Fălești – 29.11.1982, Chișinău), a profesat portretul în special 
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în sculptura de șevalet. Sculptorul s-a manifestat într-o perioadă a rigorilor 
artei realismului socialist. Formarea sa profesională are loc la Școala de Belle 
Arte din București, unde i-a avut ca profesori pe Dimitrie Paciurea și Oscar 
Han. În creaţia sa se resimte și influenţa operei lui Antoine Bourdelle, în ateli-
erul căruia a studiat la Paris. În anii 1951–1953, Lazăr Dubinovschi activează 
în atelierul celebrului sculptor-monumentalist E. Vucetici, la Moscova. Cro-
nologic, portretele sale se reunesc în patru cicluri: portretele anilor ’40, create 
în cele mai bune tradiţii ale școlii românești de sculptură; portretele anilor 
’50, în care documentarismul este covârșitor; cele ale anilor ’60, romantice 
și realiste concomitent; și, cununa acestora, în anii ’70, în care diversitatea 
stilistică se face remarcată de la o lucrare la alta. Întreaga sa perioadă de cre-
aţie a fost marcată prin experimente care au adus cu sine o mare varietate de 
abordări. Personajele sculptorului Lazăr Dubinovschi se fac recunoscute atât 
prin trăsăturile anatomice corecte, cât și prin redarea lumii interioare. Ca un 
documentarist și un romantic al epocii sale, îmbinând în creaţia sa aceste 
două extreme ale reprezentării în portret, sculptorul va reuși să creeze chi-
puri ale contemporanilor, colegilor de breaslă, care vor fi o mărturie a epocii 
sale, cu toate momentele negative, pozitive și îndoielnice legate de imensul 
experiment social întreprins de autorităţi. Sculptorul a lăsat o bogată moște-
nire artistică, valoarea căreia constituie o problemă actuală de studiu pentru 
criticii de artă.

„Veterani vasluieni” în viziunea pictorului Corneliu Vasilescu

Antoniu MARIAN

Dintre eroii armatei române ce s-au remarcat în Războiul de Independen-
tă (1877-1878), al Doilea Război Balcanic (1913), Primul Război Mondial 
(1916-1918) și campania din Ungaria (1919), se distinge figura legendară a 
plutonierului-major Constantin Ţurcanu, cunoscut ca cel ce a transformat po-
recla în renume – Peneș Curcanul – sergentul din poezia lui Vasile Alecsandri.
Constantin Ţurcanu s-a născut în Vaslui, la 1 martie 1854; caporal fiind în 
Regimentul 13 Dorobanţi, participă la luptele pentru cucerirea redutei Grivi-
ţa în Războiul de Independentă (1877-1878), când devine sergent. Dovedin-
du-și vitejia și dragostea de ţară, Constantin Ţurcanu se oferă voluntar în al 
Doilea Război Balcanic (1913), luptând alături de Regimentul VII „Racova” 
nr. 25. În Primul Război Mondial (1916-1918) participă cu succes la luptele 
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de la Oituz sub comanda generalului Eremia Grigorescu, cât și în campania 
din Ungaria (1919). Moare la 15 noiembrie 1932, iar spre a-i cinsti memoria, 
a fost construit în anul 1934, în Vaslui, Mausoleul Peneș Curcanul.
O astfel de evocare a eroismului ostașilor regimentului vasluian ajunși 
la vârsta senectuţii este și lucrarea de pictură în ulei pe pânză „Vete-
rani vasluieni” a cunoscutului pictor Corneliu Vasilescu, în care, în 
prim-plan este zugrăvit chipul sergentului Peneș Curcanul, pictură re-
alizată în anul Centenarului Războiului de Independenţă al României. 
 Corneliu Vasilescu s-a născut în Bârlad, judeţul Vaslui, la 23 octombrie 1934. 
Este un pictor și grafician contemporan român, reprezentant al expresionis-
mului abstract. În lucrarea „Veterani vasluieni”, Corneliu Vasilescu identifică 
probleme de compoziţie și culoare, pictând cu o anumită prospeţime chipu-
rile veteranilor cu naturaleţe și tentă reflexivă. Oferind o disponibilitate de a 
privi în urmă pentru a anticipa o posibilă rezolvare plastică cu un înalt grad 
de autenticitate și artisticitate a operei picturale, Corneliu Vasilescu dezvăluie 
și abilităţi figurative, contribuind la personalizarea stilului. 

Cultura muzicală a Basarabiei în perioada interbelică

Elena MIRONENCO, Victoria MELNIC

Istoria culturii muzicale a Basarabiei interbelice rămâne și acum o terra in-
cognita. Ea a fost studiată chiar mai puţin decât cea din etapele anterioare. Pe 
tot parcursul dominaţiei sovietice, această perioadă a fost aproape privată de 
atenţia cercetătorilor sau reflectată tendenţios. Cauzele sunt multiple, princi-
pala fiind cea geopolitică. Interpretarea istoriei culturii muzicale a Basarabiei 
românești de către savanţii sovietici era una distorsionată, mai întâi de toate, 
de reperele ideologice ale vremii, dar și din lipsa datelor. Negura ce învăluia 
faptele și evenimentele istorice a început să se risipească abia după destrăma-
rea URSS. 
Bogăţia și diversitatea informaţiilor, devenite accesibile odată cu deschiderea 
arhivelor, a fost un puternic stimulent pentru savanţii din Republica Moldo-
va, dând startul unor noi investigaţii știinţifice privind cultura muzicală a Ba-
sarabiei interbelice. Cercetătorii încearcă să reconstituie obiectiv și argumen-
tat evenimentele din perioada vizată, nefiind angajaţi politic sau stingheriţi de 
repere ideologice, bazându-se pe documente, mărturii ale contemporanilor, 
ecouri din presă etc. Aceste studii oferă informaţii despre toate laturile cul-



CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 
PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE (ediția a X-a)

164

turii muzicale: viaţa concertistică și nivelul artei interpretative, instituţiile de 
învăţământ și profesorii care au activat în ele, creaţia componistică, persona-
lităţile care au marcat cultura muzicală din Basarabia românească. 
La moment, cea mai mare provocare și dificultate pentru cercetători o con-
stituie studierea creaţiei componistice. Cauzele sunt pe cât de banale, pe atât 
de serioase: lipsa contactelor directe pe parcursul deceniilor între muzicologii 
din Republica Moldova și compozitorii basarabeni, majoritatea dintre care 
s-au refugiat în România. Un impediment serios îl reprezintă și identificarea 
locului aflării partiturilor. Astfel, până în prezent, au fost făcuţi doar câţiva 
pași pe calea reconstituirii creaţiei componistice din perioada vizată. 

Reflectarea tradiţiilor muzicale ale lui Mihail Berezovschi în creaţia 
compozitorilor din Republica Moldova (anii 1990 - 2015)

Elena NAGACEVSCHI

Influenţa activităţii artistice a lui M. Berezovschi (1868-1940) asupra compo-
zitorilor perioadei enunţate s-a dovedit a fi una dintre cele definitorii. Rein-
trodus în circuitul știinţific al arealului românesc, impactul preotului-dirijor 
îi călăuzește pe mai mulţi autori ai muzicii corale în genuri/stiluri diverse. Se 
renaște un florilegiu întreg de tradiţii. Una dintre ele nu s-a intrerupt, ci a că-
pătat o evoluţie și mai intensă după decesul preotului: este antrenarea copiilor 
și adulţilor în practica corală interpretativă profesionistă și de amatori. Ea se 
menţine și acum în pofida vicisitudinilor istorice (Z. Tkaci, G. Kuzmina, T. 
Zgureanu, M. Stârcea, V. Burlea ș. a.). Alta, creaţia de dirijor-compozitor care 
compune pentru formaţia corală a bisericii condusă de el însuși, în perioada 
sovietică era semiclandestină, din ecuaţie fiind eliminată anume partea com-
ponistică. Această tradiţie, susținută încă de G. Musicescu, practicată intens 
de M. Berezovschi și de elevii lui: M. Bârcă, V. Popovici, A. Cristea, după for-
marea Republicii Moldova, este resuscitată pe filiere aparte: în limita strictă 
a normelor muzicii bisericești (fraţii N. și V. Ciolac), în corale laice de copii 
(V. Creangă, E. Mamot, M. Kolsá) în cheia revalorificării artistice a temelor 
biblice și a vechilor cântări monahale în genuri religioase de concert (Iu. Ţi-
bulschi, S. Buzilă, T. Zgureanu, Gh. Ciobanu, Z. Tkaci). Și muzica corală laică 
pentru profesioniști, legată cu cea tradiţională ţărănească, introdusă ca gen 
de compoziţie de G. Musicescu la Iași și de M. Berezovschi la Chișinău, de 
asemenea capătă un nou elan în compoziţia tinerilor (E. Fiștic, I. Iachimciuc, 
Iu. Gogu, V. Gondiu). 
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Evoluţia particularităţilor de soluţionare estetică şi constructivă 
a legăturii de carte în Moldova

Viorica NASTAS

Legătura de carte a fost de mult timp și continuă să constituie o parte impor-
tantă a cărţii. Pe parcursul îndelungatei sale istorii, a repurtat mai multe etape 
de evoluţie, atât din aspect tehnic cât și artistic, astfel încât studiul legăturii 
este în măsură să dea informaţii valoroase despre carte. Mai mult decât atât, 
arta și tehnica legatului de cărţi a devenit o secţiune separată – legătoria.
În istoriografia Moldovei, legătura de carte a fost receptată mai mult 
în ipostaza de element constituent al cărţilor, decât ca subiect de stu-
diu în sine. Astfel, în articol se impun (se conturează) două direc-
ţii de cercetare. Pe de o parte, aspectele evolutive ale elementelor con-
structive și, pe alta, modalităţile de soluţionare estetică a copertelor.  
Tranziţia de secole, de la legătura monastică la cea industrială, dar și per-
fecţionarea utilajelor și materialelor, a modificat atât aspectul grafic, cât și 
morfologia copertei, confirmând dependenţa structurii de design, și invers. 
Calificată drept atribut indispensabil al cărţii, dar și drept criteriu esenţial 
pentru evaluarea acesteia, legătura de carte, pe lângă menirea de a proteja 
blocul de carte, devine și parte indispensabilă a decorului cărţii, reflectând 
un anumit stil artistic, iar odată cu dezvoltarea culturii producţiei de carte, 
coperta îmbină funcţia de protecţie cu cea informativă și estetică. 

Istoria deschisă a proiectului postbelic de sistematizare a Chişinăului

Tamara NESTEROV, Andrei VATAMANIUC

Sunt cunoscute trei proiecte de sistematizare urbană a Chișinăului: 1817, 
1834 și 1944-47, în conformitate cu care s-a format zona istorică a orașului. 
În publicaţiile recente a fost descoperit încă un plan de sistematizare, ce da-
tează din 1943. În Ministerul Lucrărilor Publice a fost organizat un centru de 
elaborare a proiectelor de refacere a orașelor ce au suferit în război, printre 
acestea fiind și Chișinăul. Proiectarea a fost asumată de arhitecţii Octavian 
Doicescu și Dumitru Ghilamida.
Planul de extindere a Chișinăului din 1834 nu mai răspundea exigenţelor 
organizării transportului urban și optimizării legăturilor între raioanele sale 
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periferice cu centrul. Intervenţiile în textura urbană, alcătuită din două zone 
urbanistic diferite – veche medievală și nouă clasicistă, au fost augmentate 
de ideea modificării carcasei stradale. Ideea majoră a proiectului consta în 
unificarea părţilor eterogene prin trasarea a două raze convergente, focarul 
pe Porţile Sfinte, iar direcţia – traseul a două străzi vechi. Proiectanţii n-au 
avut suport topografic, propunerea fiind executată în baza planurilor Chiși-
năului din 1870-1888. A fost repetată orientarea planului după părţile lumii, 
cu indicarea nordului în partea superioară. În planul utilizat lipsea relieful și 
legătura structurii stradale cu cea rutieră din afara orașului, din care cauză 
drumurile de centură propuse care mărgineau orașul se prezentau irealiste. 
A fost cerută permisiunea pentru ridicări topografice, dar rezultatul a rămas 
incert. Între anii 1944-1947, în atelierul lui Șciusev de la Moscova a fost ela-
borat controversatul plan de sistematizare postbelică a Chișinăului, repetând 
orientarea planului elaborat pe suport veridic al reliefului, în care se regăseș-
te ideea razelor convergente, focarul aflându-se pe punctul de intersecţie a 
proiectatelor bulevarde Gr. Vieru și D. Cantemir. Între aceste proiecte există, 
fără echivoc, similitudini, fiind evidentă preluarea unor idei, mai târziu im-
plementate parţial. 

Polifonia muzicală în practica de interpretare la drâmbă

Gheorghe NICOLAESCU

Preocupările și aportul etnomuzicologilor și arheologilor la descoperirea ves-
tigiilor organologice din toate timpurile au contribuit la determinarea par-
cursului evolutiv al instrumentului muzical autofon – drâmba. Ca instrument 
tradiţional românesc, aceasta emite un sunet fundamental invariabil, un ison, 
pentru a susţine melodia propriu-zisă, formată dintr-un șir de armonice su-
perioare. Instrumentul este străvechi și a fost atestat în cultura tradiţională 
a mai multor popoare: la români (Moldova, Transilvania, Muntenia), slavi 
(ruși, bieloruși și ucraineni), popoarele asiatice (chinezi, avari, kârgâzi), po-
poarele europene (francezi, greci), în Oceania etc. 
Confecţionată din diverse metale și având forme diferite, drâmba are același 
principiu de producere a vibraţiilor: ciupirea lamei sonore și amplificarea su-
netelor în cavitatea bucală a executantului. Drâmba produce un sunet mo-
derat, modulat prin mișcarea buzelor, cu timbru zumzăitor, potrivit pentru 
a reda intonaţiile asemănătoare mormăitului ursului, zumzăitului roiului de 
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albine, a omului ursuz, a trăncănelei monotone de căruţă. Însoţit de sunetele 
guturale ale interpretului, timbrul capătă o calitate nouă, situată între culoa-
rea vibraţiilor anciei metalice și mormăitul bucal. Anume din aceste perspec-
tive în trecut drâmba era solicitată în ansamblurile instrumentale pentru a 
ţine isonul, hangul. Diapazonul instrumentului nu este mare, de obicei el nu 
depășește intervalul de cvartă, cvintă sau sextă, scara muzicală fiind alcătuită 
din sunete naturale și cromatice. Posibilităţile sonore depind de iscusinţa și 
tehnica interpretativă a executantului. 
Vreme îndelungată, drâmba a fost considerată un instrument cu pretenţii de 
virtuozitate și a fost folosită din timpuri imemorabile de către fete și neveste 
tinere care interpretau melodii fără text, cântece ritual-instrumentale, jocuri, 
cu precădere melodii simple și cu un ambitus mic. La ora actuală, acest in-
strument muzical, destul de răspândit în trecut, a rămas în memoria genera-
ţiilor în etate drept o reminiscenţă ancestrală, aproape dispărută.
Prezentul demers contribuie nemijlocit la extinderea cunoștinţelor privind 
elementele polifonice și armonice în muzica tradiţională românească, cunoș-
tințe necesare pentru studierea melosului nostru popular. 

Anatol Codru. Interferenţa limbajelor: poetic şi cinematografic

Dumitru OLĂRESCU

Critica literară a consemnat faptul că poetul Anatol Codru s-a afirmat prin-
tr-un mod aparte de exprimare a realităţii percepute profund metaforic, per-
fecţionându-și mereu creativitatea expresivă.
În poezia lui Anatol Codru, conjugarea organică a realului cu metafizicul, a 
baladescului cu suprarealismul, a expresiei arhaice/biblice cu neologismul se 
efectuează cu multă măiestrie, adesea prin procedee și figuri de stil spontane. 
Iar, după afirmarea poetului Anatol Codru în arta filmului, sesizăm în cre-
aţia sa poetică o percepere mai dinamizată a realităţii redată prin procedee 
și modalităţi de expresie specifice limbajului cinematografic. Acest fenomen 
artistic/estetic original pentru arta poetică, stimulat (convenţional) de optica 
cinematografică, ce permite apropierea sau îndepărtarea imaginii (a unei re-
alităţi), accelerarea, încetinirea sau chiar stoparea ei, a fost remarcat la timpul 
respectiv de către Mihai Cimpoi, cunoscut critic de artă și literatură: „Influ-
enţa cinematografului […] se întrevede, indiscutabil, în axarea generală pe 
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mișcare, de unde cinetismul vădit programatic ca rezultat al vizualizării, în 
retrospecţiuni, în panoramări de oameni și evenimente, în colaje, în fixări de 
cadru (succesiuni de imagini), alternări rapide de planuri”.
Astfel, Anatol Codru apelează la aplicarea creatoare a unor procedee și efecte 
din limbajul cinematografic în creaţia sa poetică cu scopul de a amplifica inten-
sitatea stării poetice, de a spori semnificaţiile expresiei sau imaginii artistice. 
Aceste idei vor fi argumentate cu exemple din poezia codriană, în care au-
torul a utilizat modalităţi de expresie cinematografică precum stop-cadrul, 
raf-panorama, montajul paralel, asociativ, contrapunctul, unghiulaţia, ca-
drajul etc.

Urbanismul din RSSM prin prisma reglementărilor statale (1944-1947)

Alina OSTAPOV

Pe parcursul primilor 20 ani de după cel de-al Doilea Război Mondial, ma-
joritatea orașelor republicii au fost practic construite din nou. Directivele 
primelor planuri cincinale erau determinate, în primul rând, de problemele 
de reconstrucţie al fondului construit. Pentru centrele urbane principale ale 
RSSM – Chișinău, Tiraspol, Bender, Bălţi, Orhei, Soroca și Cahul – au fost 
elaborate scheme de planuri generale, cu schimbări considerabile, care au in-
clus raioane (sectoare), cartiere și artere magistrale – componente importante 
ale orașelor sovietice. Implicaţiile politicii totalitare în evoluţia urbanistică au 
cauzat transformări progresive spaţiale și volumetrice. Caracterul restrictiv 
al intervenţiilor urbane este reflectat în documentele arhivistice: se urmărea 
planificarea cu contur stabilit, cu diferite tipuri de construcţii și înălţimi ra-
portate la densitatea populaţiei, fiind mai mare în partea centrală. Acestui 
sector i se acorda o atenţie specială, lateral arterelor principale fiind constru-
ite edificiile reprezentative publice, instituţiile și locuinţele cu confort înalt. 
În atenţia puterii centrale era structura administrativă orășenească, în dome-
niul arhitecturii fiind creat Comitetul de Arhitectură, cu scopul de a gestiona 
și supraveghea domeniul respectiv. S-a oficializat postul de arhitect principal 
al orașului, având un rol major și obligativităţi multiple impuse de adminis-
traţie. Pentru analiza proiectelor de planificare, de amenajare exterioară și 
de arhitectură peisageră a orașului, a proiectelor de construcţii în masă și a 
edificiilor importante, a fost întemeiată Comisia arhitecturală orășenească.  
Perioada anilor 1944 -1947 a rămas în istorie ca o etapă a tentativelor de or-
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donare a schemelor planurilor generale ale localităţilor moldovenești, acestea 
devenind instrumente tehnice fundamentale de întruchipare a ideilor totali-
tare sovietice.

Evoluţia figurativului din pictrua moldovenească în perioada 1952-1960

Liliana PLATON

Figurativul în pictura moldovenească manifestă funcţii de importanţă majo-
ră, atât de formalizare a structurii compoziţionale, cât și de asigurare a inter-
pretării ideii semantice în tablou. În primii ani postbelici, figurativul este pro-
fund concentrat pe corespunderea adecvată cu datele obiective ale realităţii, 
raportate deseori mimetic în imaginea plastică, iar de la începutul deceniului 
VI (1952) manifestă o evoluţie specifică. Fiind condiţionat de o serie de for-
mulări ideologico-conceptuale, destul de severe, figurativul recurge la schim-
bări stilistico-plastice, evidente prin dirijarea mijloacelor de expresie și prin 
intenţia de structuralizare compoziţională. În cadrul acestor intenţii se între-
văd noi modalităţi de reprezentare a imaginii, caracterul cărora se bazează pe 
corespunderea cu realitatea senzorială. Prin intermediul noilor viziuni, forma 
plastică tinde la o surprinrede a trăsăturilor de catacter și a particularităţilor 
tipologice, oglindind treptat și valenţe ale chipului naţional. Această soluţie 
plastică înlesnește atât reflectarea realităţii obiective prin imaginile percpti-
ve ale artistului, cât și opiniile subiective prin imaginaţia creativă, sugerând 
unele semnificaţii plastice, care completează și lărgesc conţinutul informativ 
al operei. Prin intervenţia subiectivă a artistului se amplifică conţinutul me-
sajului semantic, propunând o interpretare polivalentă a subiectelor propuse, 
în cadrul cărora se promovează calităţile introspective ale figurilor și pro-
funzimea trăirilor afectiv-emoţionale. Totodată, se diversifică posibilităţile de 
soluţionare artistică a imaginii prin intermediul mijloacelor factural-plastice, 
care enunţă valori semnificative ce contribuie la reprezentarea mai vastă a 
realităţii. Rezultatul acestor implementări se întrevăd parţial în ideile plastice 
care au fost practicate vast în RSSM în preajma anului 1960.
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Interferenţa stilurilor în vestimentaţia din RSSM la începutul anilor ‘60

Natalia PROCOP

La fel ca și în deceniul precedent, moda în RSSM era dirijată de Casa de 
Modele din Chișinău, care era preocupată de proiectarea modelelor și dis-
tribuirea acestora la întreprinderile din ţară. Totuși, tendinţele de bază pen-
tru următorul sezon erau reglementate cu instituţiile de profil din URSS și, 
respectiv, propuse de Congresul internaţional de modă, membri ai cărui erau 
ţările socialiste. 
Moda la începutul anilor ‘60 din RSSM este caracterizată de o diversitate în 
croi. Apar multe modele noi prezentate în revistele periodice editate la Chi-
șinău. Cu toate că vestimentaţia evoluează, totuși se simte lipsa varietăţii sto-
felor. Se propun rochii și costume elegante, ajustate la linia taliei, paltoane cu 
mâneca kimono etc. Se pune accent și pe diversitatea îmbrăcămintei pentru 
copii. Se intensifică producerea a noi modele de accesorii: încălţăminte, pălă-
rii, genţi și mănuși. Pentru consumatori apar modele de rochii de mireasă și 
costume pentru miri, costume de baie etc. produse de fabricile locale.
În anul 1962 se pune accent pe simplitate și practicitate. Se disting schimbări 
neesenţiale în siluetă – devine mai liberă, talia puţin alungită, fusta dreaptă 
sau largă. Fustele drepte sunt mai lungi decât anul trecut, iat cele evazate – 
până la genunchi. În cazul rochiilor, sunt două tipuri de modele, cea similară 
cu croiul cămășii și rochia-costum. Paltoanele, costumele și rochiile vor fi 
croite fără guler sau cu guler mic. În cazul rochiilor, se propune decolteul pă-
trat, decolteul drept, dar toate cu răscroitură neesenţială. În cazul costumelor, 
se vor purta jachete libere, mai lungi decât în perioada precedentă, cu sistem 
de închidere cu un rând sau două de nasturi.
Cu toate că vestimentaţia din RSSM din anii ‘60 era un domeniu relativ tânăr, 
acesta evolua cu pași rapizi, atât în croi, cât și în calitatea produselor finite.

Noi tendinţe în arta cărţii moldoveneşti din perioada anilor 1970-1980

Victoria ROCACIUC

Între anii 1970-1980, în RSS Moldovenească s-au pronunţat noi sarcini în do-
meniul prezentrării artistice a cărţilor, în care designul sau construcţia cărţii 
treptat va deveni una prioritară. Evoluţia domeniului grafic va fi observată 
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la concursurile republicane și unionale de artă a cărţii, în cadrul expoziţiilor 
de șevalet. Schimberea tendinţelor specifice în evoluţia desenului a fost de-
monstrată în anul 1972, în cadrul „Primei expoziţii de desen din Federaţia 
Rusă” („I Всероссийская выставка рисунка”) în incinta Muzeului Rus din 
Leningrad. Dacă până la mijlocul anilor 1960 arta grafică trecea printr-o pe-
rioadă marcată de perceperea epică a artei sovietice, atunci către anii 1970, 
ca și în perioada anilor 1920, în cadrul artei sovietice se va mări latura lirică 
și din nou va apărea latura indivuduală de percepere și de reflectare a vieţii. 
Deși până la începutul anilor 1960 tonurile de negru și alb se utilizau doar în 
sensul lor direct, tonal, după anii 1970 „albul” și „negrul” vor obţine un sens 
aproape simbolic, indirect sau tratat la figurativ. Contrastele tonale, factura 
și textura foii, încărcătura grafică și coloristică vor căpăta noi conotaţii se-
mantice și artistice. Aceste tendinţe se vor observa în creaţia lui Igor Vieru, 
Gheorghe Vrabie, Emil Childescu, Leonid Nikitin, Isai Cârmu, Alexei Colîb-
neac, Alexandr Hmelniţki, Filimon Hămuraru, Lică Sainciuc, Ana Evtușenco 
și mai multor artiști formaţi în condiţiile anilor 1970. Practic, fiecare grafici-
an tindea să valorifice latura monocromă și policromă a ilustraţiei de carte, 
căutând forme de combinare a procedeelor tonale și coloristice, de nuanţare 
a atmosferei din cadrul textului ilustrat cu expresii lirice, dramatice, epice, 
poetice, comice etc. 

Proiectele satelor model din RSSM – viitorul neîmplinit al localităţilor 
rurale moldoveneşti

Serghei SEVERIN

Activitatea urbanistică din perioda URSS poate fi caracterizată ca fiind un 
proces complex, care a ţinut să reglementeze dezvoltarea spaţial-planimetrică 
a tuturor formelor de așezare umană. Astfel, satul moldovenesc devine treptat 
obiectul de studiu pentru activitatea urbanistică, iar acest proces se conturea-
ză mai ales în urma adoptării hotărârii Comitetului Central al PCUS și a So-
vietului Miniștrilor din Uniunea Sovietică din 1968 – „Despre reglementarea 
construcţiei în sate”.
Deoarece tradiţia sovietică nu separa conceptual activitatea urbanistică de 
cea arhitecturală, în elaborarea planurilor urbanistice generale erau implicaţi 
în mare parte specialiști formaţi ca arhitecţi. Consecinţele acestui fapt s-au 
răsfrânt asupra tendinţelor de a căuta forma cea mai potrivită și de a crea 
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compoziţia cea mai perfectă ce ar putea-o „îmbrăca” satul moldovenesc în 
procesul de constituire a noii realităţi socialiste.
Anume această tendinţă spre căutarea formei și compoziţiei optime a stat 
la baza elaborării proiectelor satelor model, care întruchipau nivelul cel mai 
înalt al modului de organizare arhitectural-planimetrică a localităţilor rurale 
din RSSM.
Prezenta comunicare se va axa, preponderent, pe proiectele satelor model. 
Elaborate pentru diverse expoziţii și concursuri unionale, aceste proiecte erau 
mai degrabă niște viziuni supra-idealizate asupra satului moldovenesc decât 
proiecte de lucru ce ar putea fi implementate. Însă acest lucru le face și mai 
interesante pentru că prezintă o perspectivă neîmplinită pentru localităţile 
rurale din epoca respectivă.
Comunicarea se va baza pe exemple concrete de proiecte ale satelor model, 
precum cel elaborat pentru satul Plopi, raionul Cantemir, lucru care va facilita 
înţelegerea acestui fenomen în toată complexitatea sa.

Proiectul de sistematizare rurală propus de Nicolae Ceauşescu şi chestiu-
nea patrimoniului ridicată de arhitecți români

Nicoleta ȘERBAN

Una din obsesiile regimului comunist din România a fost programul de siste-
matizare rurală. Programul consta în comasarea satelor în 556 centre agro-in-
dustriale și mutarea populaţiei de la sate (10 milioane de oameni) la bloc. 
Programul însemna schimbarea bruscă a stilului de viaţă și părăsirea case-
lor în care oamenii locuiau de generaţii. Implementarea proiectului însemna 
ștergerea de pe suprafaţa pământului a mii de localităţi și construirea unora 
noi. Revista „Arhitectura” publica concursuri de propuneri pentru viitoarele 
locuinţe sătești: locuinţe cu număr redus de niveluri (parter plus unul sau 
două etaje) și puţine apartamente (2-6). Proiectul avea valenţe ideologice, 
propaganda îl prezenta ca pe una din marile realizări ale regimului, iar Ceau-
șescu a fost personal implicat în aplicarea sa.
Marile institute de proiectare erau supravegheate și dirijate, iar problematicile 
profesionale subordonate administrativ și ideologic. Au existat însă și voci 
curajoase din rândul specialiștilor în patrimoniu, care semnalau inconveni-
enţe în legătură cu aplicarea sistematizării asupra monumentelor istorice. 
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Interesantă este apariţia aproape simultană a celor două legi – la 29 octom-
brie 1974, Legea sistematizării și la 30 octombrie Legea patrimoniului, ceea 
ce pare contradictoriu. Într-un articol din ,,Arhitectura’’ din 1981, arh. Euge-
nia Greceanu atrăgea atenţia asupra imposibilităţii asigurării supravegherii 
disciplinei în construcţii de către oficiile de patrimoniu din judeţe, respec-
tiv asupra eficienţei limitată a Legii în protejarea monumentelor istorice. E. 
Greceanu semnala neluarea în consideraţie a obiecţiilor (redactate personal 
în calitate de șef al serviciului de avizare) făcute de Direcţia monumentelor 
istorice și de artă în decembrie 1973, la proiectul Legii sistematizării. E. Gre-
ceanu propunea actualizarea Legii sistematizării prin introducerea nuanţelor 
reclamate de existenţa unui fond construit cu valoare de patrimoniu. Puţini 
arhitecţi au fost cei care s-au exprimat, ceea ce nu înseamnă că erau de acord 
cu proiectul dorit de Ceaușescu. Gheorghe Leahu, care a fost arhitect-șef la 
Institutul Proiect București, institut care s-a ocupat de sistematizarea capita-
lei, evocă în mod critic anii comunismului în jurnalul scris pe ascuns 1985-
1989, ,,Arhitect în Epoca de Aur’’. Acesta constata cu tristeţe neputinţa lui ca 
arhitect, fiind parte dintr-o breaslă părtașă la această „crimă la adresa civi-
lizaţiei”, cum o numește el, punctul lor de vedere contând prea puţin în raport 
cu marile gesturi de sistematizare dictate personal de Ceaușescu. Arhitectul 
Ion Mircea Enescu, membru în comitetul de conducere al UAR (1991-1998), 
referindu-se la perioada comunistă, vorbea de egalizare și de ghetoizarea so-
cietăţii.

Simbolismul cetăţii

Mariana ȘLAPAC

Gândirea simbolică medievală s-a referit în mod special la cetate. Factorii de-
terminanţi ai simbolismului acesteia sunt formele de planimetrie (circulară, 
pătrată, dreptungiulară, neregulată), locul dominant în peisajul încojurător 
legat de simbolismul nivelului de înălţime și al controlului împrejurimilor, 
prezenţa în intramuros a unui tezaur sau a unui prizonier/unei prizoniere, 
care devin ţinta faptelor eroice. Obiectivul fortificat însumează sensurile sim-
bolice ale mai multor imagini „îngrăditoare”: zid, incintă, val, grădină împre-
jmuită cu zid, hersă ș.a., simbolizând inaccesibilitatea, virginitatea, locul unui 
azil fizic și spiritual, încercarea spirituală. Cetatea propune diverse imagini 
simbolice rezultate din schemele imaginarului. Schema divergentă include 
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acţiunile-asociaţii a închide și a separa, schema avergentă acţiunea-asociaţia 
a înconjura, iar schema convergentă acţiunea-asociaţia a conţine.
Poarta fortificaţiei – un du-te – vino permanent – se asociază cu ieșirea și 
intrarea. Ea este simbolul transcendenţei, deoarece poate fi tratată ca un ac-
ces dificil spre un alt spaţiu temporal. Printre schemele divergente ale porţii 
figurează cele determinate de acţiunile de a începe, a ieși și a deschide; printre 
schemele avergente cele determinate de acţiunile de a schimba, a traversa, a 
întoarce, a bate și a fi, iar printre schemele convergente cele determinate de 
acţiunile de a termina, a intra și a închide (după D. Raynaud).
Deci, simbolismul cetăţii este în mod evident întemeiat pe structuri spaţiale 
reale, iar concepţia despre om se prezintă ca un moment constituant al arhi-
tecturii de apărare.

Opţiuni de realizare a imaginii în pictura lui Sergiu Cuciuc

Constantin SPÎNU

Creaţia artistului plastic Sergiu Cuciuc, fiind îndreptată pe parcursul anilor 
spre amplificarea expresiei operei picturale, oglindește cu prisosinţă și con-
secvenţă valorificarea plastică inedită a unor importante probleme de ordin 
morfologic, sintactic și semantic. În urma unor profunde studii ale realităţii 
înconjurătoare,- acestea fiind îndreptate spre determinarea zonelor temati-
ce de interes, - a exersării originale cu datele lumii tangibile, atât în cadrul 
compoziţiilor tematice figurative, cât și a celor racordate la distinse metafore 
nonfigurative, ultimile fiind germinate din interferenţele structural-formale 
și semantice ale formelor și ale culorilor, demersul artistic al plasticianului 
întotdeauna a fost înzestrat cu valoroase calităţi estetice și vaste coordonate 
informative.
Un rol important în dimensiunea valorică a operei plasticianului îl are 
inplementarea tradiţiilor culturale universale și, nu în ultimul rând, tradi-
ţia creaţiei populare autohtone, care, în pictura artistului, ating dimen-
siuni apropiate simbolismului totemic, relevă ampla sensibilitate a auto-
rului și adeziunea acestuia la paradigme existenţiale de valoare perenă. 
 În tablourile create de către S. Cuciuc, forma și interferenţele cromatice, 
făcând aluzie, prin modalităţile de realizare plastică, la particularităţile sen-
zoriale prin care se percep coordonatele acestora din lumea înconjurătoare, 
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sunt îndreptate totuși, preponderent, spre valorificarea capacităţilor umane 
de percepere asociativă, în care memoriei și inteligenţei i se acordă priorita-
te, ultima fiind orientată spre perceperea și conștientizarea de către percep-
tor a sensului parabolic, codificat de către plastician în materia picturală a 
tabloului. În virtutea acestor opţiuni, plasticianul operează eminent, atât cu 
expresiile monumentale ale formei, cât și cu raporturile cromatice vibrante, 
armonioase și semantic consistente.

Dinastia pictorilor Răilean

Tudor STAVILĂ

Dintre toate instituţiile de artă din Imperiul Rus, Academia Imperială de Artă 
din Sankt-Petersburg s-a bucurat de cea mai mare popularitate printre viitorii 
studenţi basarabeni. Aici au studiat cei care au avut studii de specialtate la 
Chișinău sau Odesa, dar și cei care nu au avut o pregătire similară.
În Arhiva Istorică de Stat a Rusiei din Sankt-Petersburg, fondul Academiei 
Imperiale de Arte nr. 789, se păstrează peste 20 de dosare ale pictorilor basa-
rabeni care au studiat aici între anii 1880 -1916. Printre absolvenţii acestei in-
stituţii au fost, între anii 1880-1910, V. Ocușco (1880), Gh. Damir , T. Zubcu, 
înmatriculaţi în 1882, A. Răilean (1883), fraţii P. și T. Răilean (1885), după 
care urmează N. Gumalic (1886), E. Stoliţa (1888) și A. Șciusev, înmatriculat 
în 1891. Au studiat în Academie în perioada academismului și dominaţiei 
peredvijnicilor, moment care s-a reflectat și în creaţia pictorilor. În acest timp, 
basarabenii au studiat în atelierele lui Pavel Cisteakov (T. Răilean, V. Ocușco), 
Ilia Repin (N. Gumalic) și Leonti Benois (A. Șciusev).
Următoarea generaţie de basarabeni prezentă la Sankt-Petersburg studiază 
într-o altă ambianţă artistică. Chiar dacă în conducerea Academiei mai pre-
domină ideile peredvijnicilor, în paralel apare o tendinţă marcată de ideile 
narodniciste sau de factură folclorică, necunoscute anterior. Aici, între anii 
1893 și 1903, studiază N. Hess (1893), H. Șah (1896), B. Anisfeld (1900), T. 
Colţa și P. Șilingovschi (1901), N. Ivanova și E. Maleșevschi (1903). Printre 
profesorii care i-au ghidat în profesie se amintesc D. Kardovski, V. Mate (P. 
Șilingovschi) și I. Repin (E. Maleșevschi și N. Ivanov). Foarte probabil că prin 
această Academie să fi trecut cu studiile și G.Remmer, stampa sa, Ermitajul 
împărătesc aflându-se în colecţia Muzeului Naţional de Artă din Chișinău.
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Situaţia rămâne neschimbată și între anii 1905-1910, când la Sankt-Petersburg 
urmează studiile ultimii reprezentanţi basarabeni –Lidia A. (1906), N. Colun 
(1907) și H. Marnaianschi (1910). 
Dinastia pictorilor familiei Răilean, în acest caz, este cea mai relevantă, de-
oarece puţine sunt cazurile când din mediul basarabean trei fraţi au studiat 
într-un domeniu puţin cunoscut în Basarabia. 

Vintage in the Context of the Interactions of Multi-Temporal Cultural 
Traditions (Case with the Interior Design)

Galyna STALINSKA

The concept of interaction between different cultural traditions in interior 
design is embodied in such stylistic direction as ethno-cultural vintage. The 
unity of space is achieved due to the fact that all of the functional and deco-
rative elements of the interior are belong to the same national tradition. The 
formation of an ethno-cultural vintage in interior design is based on the con-
notations with sustainable associations that related with the history, traditi-
ons, culture, nature and geographic features of a country. For Ukraine, as well 
as neighboring post-Soviet countries, the image of the recent past is the ‘Sta-
linist Empire’. At the core of that direction of ethno-cultural vintage lies the 
interpretation of classical motifs in the design of object-spatial environment 
(the combination of architectural forms, decorative and functional elements).
All details of the interior were made in accordance with the classical order 
system. The citation of classical motifs filled the interior with elements cre-
ated under the influence of the past. The Stalinist`s Empire original objects 
forms the vintage interior, which is unique to the Eastern European countries 
of the post-Soviet space. All these objects are carriers of the multi-temporal 
national tradition and forms an integral representation of the stylistic direc-
tion, peculiarities of taste preferences of nation and their ideas about luxury 
and comfort. The features of the Stalin era combine with elements of the late 
Soviet era – more democratic and unified and enter the eclectic context of ‘the 
aesthetics of nostalgia and the memory of the past’ in the vintage culture of 
the interior of the post-Soviet space. By revealing the most imaginative and 
characteristic elements of the object-spatial environment, designers form a 
different context for the perception of these objects. The citation the Stalinist 
Empire today forms a secondary rethinking of the classical heritage and cre-
ates a link to the cultural heritage of a bygone era.
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Dansul Bătuta – definiţia ritmului moldovenesc

Svetlana TALPĂ
În comunicare cercetăm caracteristicile și diferenţa specifică a ritmului mol-
dovenesc tipic dansului Bătuta. Aceste particularităţi exprimă esenţa caden-
ţei, unde armonia dintre părţile ritmice definitorii ale altor tipuri de dans 
moldovenesc formează un tot întreg. 
Dansul popular moldovenesc se caracterizează printr -o varietate interpetati-
vă de la o zonă a ţării la alta, având o istorie bogată și originală. Din timpuri 
străvechi acestea erau însoţite de cântece, de ritmul bătăilor din palme sau cel 
puţin cu ajutorul instrumentelor de percuţie. Pașii cu diferite deplasări largi 
sau mărunţi pe loc, pașii sincopaţi sau schimbaţi, sau în succesiune, dar și 
poziţia braţelor în timpul dansurilor, ritmul diferit fac să deosebim mai multe 
variante ale unuia și aceluiași dans – Bătuta.
Bătuta este un dans popular moldovenesc caracterizat prin bătăi ritmice din 
mâini și picioare și melodia după care se execută. În general, dansul moldove-
nesc este considerat o veche artă populară, iar Bătuta moldovenească este cea 
mai spectaculoasă manifestare a genului datorită ritmului alert, fiind totodată 
un „poem al neamului”, căci, când dansează moldovenii – „inimile vorbesc”. 
Astfel, pentru a da o definiţie ritmului moldovenesc, este suficient să asculţi 
ritmul bătăilor inimii unui moldovean în momentul când interpretează pașii 
din dansul Bătuta și conștientizează esenţa valorică a neamului său. 
Scopul constă în cercetarea dansului Bătuta din punct de vedere al ritmului 
ce îl caracterizează.
Obiectivele: 
• Cercetarea foclorului moldovenesc, mai exact al patrimoniului cultural 
imaterialal al Republicii Moldova, adică dansul popular moldovenesc Bătuta. 
• Elaborarea unei scheme ce caracterizează varietatea ritmului dansului po-
pular moldovenesc Bătuta.
• Argumentarea temei articolului – Dansul Bătuta: definiţia ritmului moldo-
venesc.
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Expoziţia „Locuinţa interbelică în sectorul 3” din Bucureşti

Elena-Sidonia TEODORESCU, Gabriela PETRESCU

În perioada interbelică, în contextul mediului economic prosper și al pro-
gramelor generale ce vizau modernizarea orașului, Bucureștiul a cunoscut o 
intensă activitate în toate domeniile, dar mai ales în construcţii. După 1918, 
în București a fost necesar să se intervină asupra ţesutului urban pentru 
completarea fronturilor stradale și crearea unei imagini urbane coerente. Pă-
trunderea ideilor și a programului estetic al mișcării moderne în arhitectura 
românească a avut un mare succes în rândul tinerilor arhitecţi și a coincis 
cu necesitatea realizării unor lucrări intense de modernizare a Bucureștiului, 
astfel că acest tip de arhitectură apare mai ales în zonele centrale ale orașului, 
oferind capitalei o imagine generală modernistă. 
Expoziţia „Locuinţa interbelică în sectorul 3” realizată de Sucursala secto-
rului 3 a Uniunii Arhitecţilor din România a avut drept scop să pună în va-
loare identitatea culturală și istorică locală, prin prezentarea unor edificii cu 
funcţiunea de locuire, lucrări reprezentative pentru arhitectura modernistă a 
capitalei, blockhaus-uri sau vile, realizate în vechiul Cartier Evreiesc, în pe-
rioada interbelică, limitând studiul la o zonă aflată între limitele actuale ale 
sectorului 3 al Bucureștiului. Expozitia prezintă o „colecţie” de imobile de 
locuinţe („de raport”) cu regim mic sau mediu de înălţime (de la două până 
la șase niveluri), cu maximum 3 apartamente pe nivel. 
În cadrul Anului european al patrimoniului cultural, această expoziţie vrea 
să fie un semnal de alarmă asupra stării proaste în care se află multe dintre 
imobilele prezentate și asupra pericolului de a-și pierde identitatea. Acestea 
au nevoie de consolidare și restaurare, pentru a fi repuse în valoare. Procesul 
de degradare și distrugere, care afectează multe clădiri de patrimoniu din Bu-
curești, poate fi oprit prin mai multe metode, una dintre ele fiind difuzarea de 
informaţie către autorităţi, specialiști, public. 

O nouă modalitate de valorificare a Patrimoniului cinematografic

Violeta TIPA

Anul European al Patrimoniului Cultural ne propune de-a scoate din arhi-
vele timpului valori culturale mai mult sau mai puţin date uitării. Cu această 
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ocazie, sperăm, va fi șters colbul și de pe patrimoniul cinematografic. În mod 
special, ne vom referi la filmul de animaţie moldovenesc, care anul acesta 
marchează jumătate de secol de la lansarea primul film pe marele ecran. Spre 
regretul nostru, filmele de animaţie, la fel ca și cele de ficţiune și nonficţiune 
autohtone, sunt prea modest promovate atât pe marele, cât și pe micul ecran. 
Nici organizatorii AnimEst-ului la Chișinău nu sunt cointeresaţi de-a face 
niște retrospective ale filmului autohton de animaţie.
Un exemplu concludent de valorificare și promovare a patrimoniului cinema-
tografic poate fi Polonia. Aici, în mare parte, filmele sunt nu doar digitalizate, 
ci și restaurate. Nici un festival internaţional/naţional de film de animaţie din 
Polonia nu va rata ocazia să includă în programul său și câteva retrospective. 
Concomitent cu filmele propriu-zise, se conservează, se păstrează și materia-
lele primare, utilizate la crearea lor – de la scenarii, decupaje regizorale, schiţe 
de personaje, fotografii din timpul lucrului până la elemente și fragmente de 
scenografie, personaje-păpuși etc. – , formând colecţiile unor muzee speciali-
zate. Astfel, în Muzeul Filmului din Łódź, unicul de acest gen din Polonia, un 
loc aparte îl ocupă expoziţiile referitoare la animaţia poloneză. Aici, în 2015 
s-a deschis o expoziţie permanentă cu genericul Palatul plin cu basme, dedi-
cat celor mai populare personaje din filmele și serialele de animaţie poloneze.
Studioul de filme de animaţie Se-Ma-For din Łódź și-a organizat muzeul, care 
povestește întreaga istorie a studioului, de la fondarea lui până în prezent. 
Încă un muzeu dedicat în mod expres filmului de animaţie este la Rzeszów – 
Muzeul Dobranocek, în colecţiile căruia se află cca 2,5 mii de exponate ce ţin 
de universul filmului de animaţie.
Vom evidenţia necesitatea păstrării acestor materiale în scopul valorificării 
patrimoniului cinematografic și al sporirii culturii cinematografice.

Contribuţia artiştilor italieni în cultura românească în secolele XIX–XX şi 
construirea de monumente pentru eroii căzuţi în Primul Război Mondial

 Paolo TOMASELLA

Migraţia din regiunile italiene în România în secolele al XIX-lea și al XX-lea 
a implicat un număr considerabil de lucrători necalificaţi dar, de asemenea, și 
de personalităţi (artiști și intelectuali), mulţi veneţieni și friulani, care au lăsat 
amprente clare, tangibile, ale șederii lor în spaţiul românesc.
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În contextul existenţei organizate de cioplitori în piatră de origine friulană în 
România, un rol special îl joacă Vincenzo Puschiasis (1874–1941), sculptor 
în piatră italian, stabilit la Piatra- Neamţ în anul 1899, naturalizându-se de-
finitiv în România. Vincenzo Puschiasis s-a impus în țară nu numai pe plan 
local, dar și naţional, prin numărul mare de monumente realizate pentru eroii 
căzuţi în Primul Război Mondial și calitatea artistică excepţională a acestora. 
Lucrările se caracterizează prin rezistenţă, fineţe, eleganţă, îmbinare de stiluri, 
frumuseţe. După Primul Război Mondial, Vincenzo Puschiasis a constituit 
nucleul antreprizei de construcţii din judeţul Neamţ, specializându-se în con-
strucţia monumentelor comemorative din Primul Război Mondial. Dintre 
lucrări, cele mai remarcabile în acest domeniu sunt: Complexul funerar din 
Cimitirul “Eternitatea” Piatra-Neamţ, realizat în colaborare cu Gheorghe Ico-
naru; monumente ale eroilor în Bistricioara, Căciulești, Verșești, Roznov, Ba-
hna, Văleni, Zănești; obeliscuri în Gârcina, Oanţu, Roznov, Piatra Șoimului, 
Podoleni; Statuia ostașului erou din Viișoara. Alţi artiști s-au stabilit în Ro-
mânia și în Moldova. Remarcăm mai ales în pictură și sculptură contribuţia 
artiștilor Antonio Zumino (1864–1927), care a locuit vreme de aproape 32 de 
ani la Galaţi și Brăila, de asemenea, Ettore Cadorin, Ettore Ferrari, Giuseppe 
Tomat sau Ettore Romanelli. Cu intervenţiile lor artistice și sculpturale acești 
artiţti plastici au devenit protagoniști în multe orașe ale României.

Globalizarea şi tradiţionalismul în arhitectura complexurilor vitivinicole

Aurelia TRIFAN

În prezent, arhitectura depășește graniţele și canoanele tradiţionale, declan-
șând un proces de globalizare ca rezultat al descoperirilor și invenţiilor știin-
tifice, întemeiate pe legi precise și universal valabile. Globalizarea, ca tehnică 
a vieţii materiale, stiintifică și deci obiectivă, aparţine domeniului exterior 
și încearcă de a dezvolta noi forme de expresie, la prima vedere, în întregi-
me separate de originile lor. Cealaltă parte, tradiţiomalismul – „tehnica vie-
ţii sufletești”, e rezultatul unor îndelungi experienţe lăuntrice a comunităţii, 
cristalizat în urma unor etape de configurare, de stabilizare structurală și de 
perpetuare durabilă.
Tradiţionalul bazat pe uzual, dominant, evident, care rezultă din modul cu-
rent în care se construiește, propune soluţii care sunt reperate ca aparţinând 
locului – formule arhetipale, care sunt înţelese și acceptate. În așa fel, soluţiile 
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tradiţionale se integrează mai ușor în arhitectura autohtonă a complexurilor 
vitivinicole. Iar, luând în consideraţie că practica modernă, cu tehnologii al-
ternative, întârzie să se instaleze, arhitectura tradiţională nu este concurată 
la acest capitol. Din altă parte, tradiţionalismul înseamnă o reînnodare cu 
trecutul, iar practicat, în mod creativ, poate crea imaginea așteptată a com-
plexului vitivinicol.
Fiind identificate două tehnici – globalizarea și tradiţionalismul – , putem 
vorbi despre cele două aspecte: unul – impunător, caracteristic civilizaţiei 
moderne, care, adus la o formă perfectă, are o tendinţă expansivă de unifor-
mizare, și altul care însumează cultura unui neam – o cristalizare elaborată 
în curs de veacuri și de milenii. Astfel, apariţia noilor crame ca apogeu al 
unei tehnici și tehnologii ultramoderne, ar fi o globalizare uniformatoare, iar 
menţinerea unui aspect patriarhal al arhitecturii – un tradiţionalism. De fapt, 
există o întrepătrundere a acestor două orientări, care se ajusteză, desigur, în 
cazul unui profesionism în domeniu.

Teatrul chinezesc: istorie şi contemporaneitate

Li ZENAN

Teatrul universal și evoluţia lui de la rituri, ritualuri religioase, tradiţii po-
pulare la texte orale și scrise, care au constituit pre-texte pentru spectacolele 
de teatru, include întreaga istorie a gândirii și existenţei umane. Un loc im-
portant în această istorie îi revine specificului teatrului chinezesc, care este 
obiectul de studiu al prezentei cercetări, iar metoda principală de investigare 
este cea istorică. 
Arta chineză constituie un ansamblu unitar, cu implicaţii ale filozofiei tra-
diţionale privind integrarea artei în natură și în univers. Formarea teatrului 
chinezesc s-a produs de la misterii-carnaval, procesiuni, în care personajele 
sunt îmbrăcate cu piei de animale, purtând măști corespunzătoare. 
Teatrul de umbre (cu o istorie de 2000 de ani) e considerat primul procedeu 
de animaţie, el fiind popular în China în timpul Dinastiilor Tang (618 – 907) 
și Song (960 – 1279). Așa cum păpușile pot fi privite doar din profil, un rol 
important revine culorilor vii și sculpturii elegante a liniilor, ce transmit mai 
clar semnificaţiile acţiunii. 
Un rol important l-au avut și operele tradiţionale chinezești, cum este cea în 
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stil Beijing, interpretate de cântăreţi cu feţe pictate policrom și cu costumaţii 
multicolore. Acest tip de comunicare artistică este considerat cel mai rafinat 
gen al teatrului tradiţional chinez: o sinteză de dramă, operă, dans, poezie co-
rală și recital, ce include mimări, acrobaţii, farse și balade recitate. Metafora și 
simbolul sunt particularităţi esenţiale ale stilului artistic al Operei din Beijing 
(prima reprezentaţie a avut loc în 1790). Drama europeană, cu specificul ei, 
sau „teatrul nou”, „teatrul civilizat” a pătruns mai târziu în cultura chineză 
(1907).

Architect Mikhail Chekerul Kush (1865-1917) and his main project of the 
building of Kishinev city bank

Alla CEASTINA

After graduating from Kishinev vocational-technical school, architect Mikhail 
Konstantinovich Chekerul-Kush (1865-1917) received his higher education 
at the Technological Institute in Kharkov. He started his own career, working 
as an assistant to the architect of Kishinev, where he founded a special 
construction office. Then, for many years, he took up his post as Kishinev 
city architect. Mikhail Chekerul-Kush participated in the construction 
of both important highways and public and private buildings, which were 
built in Kishinev, including the city bank. In 1903, Kishinev city department 
announced a competition for making the outline sketches for the construction 
of a modern banking building, which was won by the young engineer Mikhail 
Chekerul-Kush. In the beginning of the 20th century, the city bank was built 
and resolved in a classical style with some elements of romanticism according 
to his design. It became one of the most beautiful buildings in the city. 
The main and lateral facades of the bank building were decorated by four 
porticoes of the Corinthian order and domed with the sculptures of a few 
goddesses. As a unified image with strict proportions, the main front of this 
bank was adorned with a sculpture of the Roman god Mercury as the symbol 
of wealth and prosperity along with a few figures of chimeras. The building 
was built between 1905 and 1912, with some interruptions in the construction 
during1906-1908 due to financial difficulties. Archival documents confirm 
that two famous architects from Odessa, Alexander Bernardazzi and Henry 
Lonsky, were invited as experienced experts for the construction of this 
bank. The public bank (now the Organ hall) is an architectural monument 
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that is protected by the state. In 2017-2018, within the framework of the 
European project of preservation of architectural monuments, the building 
was reconstructed with a cardinal change to the main colors of the facade 
without the restoration of the sculptures on the top. 

Eastern European Jewish Traditionalism and the Jewish-Palestinian 
Style of Bezalel School: Two Directions of Synagogue Decoration in 
Eretz-Yisrael

Eugeny KOTLYAR

The development of synagogue decoration in Eretz-Yisrael during the period 
of Jewish state’s formation is closely tied to Eastern European aliyah, part of 
which remained faithful to Orthodox Judaism, while the remainder chose 
Zionist ideals. Both shared a common tradition originated in Rzeczpospolita, 
however, they differed starkly. An old, messianic concept dominated in the 
approach of the Orthodox Jews, identifying exclusively with the religious 
views of the world. This tradition can be seen in the paintings of synagogues 
of Jerusalem, Safed, Petah Tikva and Rosh Pina circa the end of the 19th 
century, and it continued in the first half of the 20th century, culminating in 
the work of Yitzhak Beck and the murals in
the Great Yeshiva in Mea-Shearim (Jerusalem, 1949). A different direction 
was taken by the artists of the school ‘Bezalel’ (Zeev Raban, Yaakov Stark) 
with their programme of biblical Zionism. Building upon Zionist trends of 
synagogue wall painting, popular in Eastern Europe, they propelled synagogue 
decoration to new heights. Their work gave new life to the old biblical themes 
in the cycles of ‘12 Tribes of Israel’ and ‘7 Fruits of Eretz-Yisrael’. Stylistically, 
it became the representation of the ‘new synagogue style’ (Boris Shatz) or the 
‘Jewish-Palestinian style of Bezalel school’, which synthesized Jewish symbols 
with the plasticity of styles of modernity and realism, as well as the decorative 
aesthetics of Middle Eastern art crafts. The new language and symbolism of 
synagogue decoration were actively used in the decor of civic buildings. These 
vectors of the development of synagogue decoration reflected the ideological 
and aesthetic platform of the two main Jewish religious groups – isolation 
and integration with the secular world. In the artistic sense both of them 
remained truthful to the tradition, which from the second half of the 20th 
century was increasingly replaced by new modernist trends.
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The influence of British artistic and aesthetic traditions upon the formation 
of the historic and architectural heritage of Odessa and Crimea

Yuri PISMAK 

Being a part of the All-European heritage, the historic and architectural 
heritage of Odessa and the Crimea was formed under a considerable influence 
of many European architectural schools. Traditionally they mention only 
Italian, French and sometimes Dutch influence. As for the British influence, 
for many it is a “Terra incognita”. A number of monuments of architecture, 
architectural ensembles and structures were created under the influence of 
the British architecture. One of the first who observed the English influence 
in architecture and the interior in the Palace of Count M. S. Vorontsov in 
Odessa was Professor Nikolai Murzakevich (1806-1883). This problem was 
also touched upon by such scientists as the art historian and restorer from the 
Crimea (Alupka) Leonid Timofeev and Professor, an architectural historian,
Andrey Punin (St. Petersburg). However, till the present time no 
comprehensive scientific work was published on the subject chosen by us. 
Britain and the Northern coast are quite far away from the Black Sea. What 
could there be in common between the “Misty Albion” on one side, and the 
“Sunny Tavrida” and all the Northern coast of the Black Sea on the other? 
Yet, let us recollect that the British national poet George Gordon Byron in 
his poem “Don Juan” depicted the capture of Ismail fortress. He featured 
Suvorov, de Ribas, Langeron and Potemkin as heroes. 
Count Vorontsov’s Palace in Odessa is an interesting unit for studying the 
above process. Apart from its architectural and historical value it is an object 
of heritage, as it is linked with the name of the person of European range 
and European fame. Having expanded our range of research in time, we 
can view the Odessa Vorontsov’s Palace at a different angle. There comes an 
understanding that it is, if one can put it that way, kind of go-between link of 
the classicism epoch domination and the architecture of distinctly romantic 
trend, within which the later eclecticism was conceived. 
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Этнокультурный диалог как основной аспект восприятия мира  
в творчестве Ирины Бурлаки

Юлиана БАБИНА

В связи с признанием независимости Республики Молдова, в совре-
менном художественном образовании стали очень актуальными во-
просы национальной идентичности, истории и культуры молдавского 
народа. Образцом активного развития и профессиональной подготов-
ки молодого поколения в духе этнических традиций является КГПУ 
имени Иона Крянгэ, Факультет Изобразительного Искусства и Ди-
зайна. Именно здесь в период с 2002 по 2007 года прошла обучение и 
свое становление как творческой личности талантливая гобеленщица, 
художница по текстилю (коврам) Ирина Бурлака. В данной работе ав-
тор представит творческий путь и оригинальное видение мира глазами 
молодого художника-декоратора, дизайнера по текстилю Ирины Бурла-
ки. Во многом отождествляя свои творения с мастерством и наследием 
другого именитого молдавского художника, Екатерины Аждер, Ирина 
сразу покоряет зрителя своими композиционными решениями, вы-
бором колорита, идейным замыслом. Также не оставим без внимания 
значимость Ирины как ведущего художника в рамках мастерской Ки-
шиневской ковровой фабрики Флоаре-Карпет и ее значительный вклад 
в развитие данного предприятия.

Отражение интеграционных культурных процессов в области 
композиторского творчества послевоенных десятилетий в Респу-
блике Молдова на примере кантаты

Надежда КУЗНЕЦОВА
Поступательная эволюция музыкальной традиции на территории ны-
нешней Республики Молдова в ХХ в. была не раз прервана истори-
ко-политическими событиями. Обрывы и возобновления, как извест-
но, повторялись неоднократно, сопровождаясь социально-политиче-
ской переориентацией, приводящей к интеллектуальному напряжению 
в обществе и противоречивости векторов культурной динамики, что 
естественно сказалось на судьбе кантаты в ряду других жанров компо-
зиторской музыки в Республике Молдова.
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Появление кантат советской тематики в первые послевоенные годы 
фактически отмечало вхождение композиторского творчества Респу-
блики Молдова в новое культурное пространство – интернациональ-
ную «семью» советской музыки, но и одновременно – становление на-
циональной композиторской музыки в целом. Ориентация на русскую 
классическую традицию – с одной стороны, на творчество Прокофьева 
и Шостаковича, ставших «полюсами стилевого протяжения» (Г. Григо-
рьева) для молодых национальных школ, и в то же время – преломление 
этих влияний в условиях национальной культуры, с фундаментальной 
опорой на музыкальный фольклор своей страны, определили специфи-
ку историко-музыкального процесса в Молдове.
В целом, в творчестве композиторов Республики Молдова второй поло-
вины ХХ в. кантате отводилась важная роль. С одной стороны, история 
отечественных кантат непосредственно связана с освоением крупных 
вокально-симфонических жанров и шире – со становлением и разви-
тием композиторского мастерства. Кантата как один из крупных музы-
кальных жанров синтетической природы оказалась в центре внимания 
не одного поколения композиторов Республики Молдова, став своего 
рода «сертификатом профессионализма». 

Пастушеская музыка с точки зрения музыкальной антропологии

Ярослав МИРОНЕНКО

Doina, как и другие виды фольклора, является наследием музыкаль-
но-поэтической культуры гетов и даков. Процессы романизации вытес-
нявшие родной язык, не были в состоянии вытеснить родные мелодии, 
интонации, мотивы, ритмы. 
Чобан и doina. Doina – произведение пастушеского быта, мелодика 
подчинена мужскому типу интонирования: мелопея, речитатив, дина-
мизм. Дойну в исполнении на флуере или кавале следует считать исто-
рически более ранней, чем исполнение голосом с текстом.
Чобан: инструмент и голос. Музыкальное искусство чобанов амбива-
лентно в том смысле, что почти любую мелодию с текстом они могут 
исполнить как транскрипцию, что породило амбивалентность глагола 
«a cânta». Этот лингвистический факт доказывает базовое положение 
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пастушеского типа хозяйствования в культуре народа, поскольку имеет 
отношение к истории языка.      
Чобан и музыкальная фактура фольклора. Эта фактура относится к 
типу монодии сольного типа. Следовательно, пастушество было пер-
вичным или же преобладающим типом хозяйствования гетов и даков. 
Отсутствие многих календарных песен, этих очевидных признаков зем-
ледельческих культур в жанровой системе нашего народа, говорит о 
том же.
Чобан и овцы. Между человеком и животным, чобаном и овцой суще-
ствовала многоуровневая система музыкальных сигналов. Были и дру-
гие возможности коммуникации. Однажды я, сидя с чобаном на вер-
шине холма (Буджак, с. Ченак), записывал мелодии разного характера, 
исполнявшиеся на флуере. Стадо паслось на дне оврага метрах в 200-
250 внизу. Через минут 30-40 мы были окружены всем стадом. Овцы 
оставили еду ради искусства.
Чобан и космос. Пастушеское бытие формирует в человеке особое ми-
ровосприятие. Doina, в первую очередь инструментальная – это посла-
ние в идеальный мир, отсюда грусть как доминантный эмоциональный 
тонус дойны. Недаром в народе именно чобан размещен на карте звезд-
ного неба: Ciobanul-cu-oile (созвездие Лиры), Steaua ciobanului (Поляр-
ная Звезда).

Башни типа пунтоне в замках Подолии

Ольга ПЛАМЕНИЦКАЯ

В XV–XVII вв. с появлением дальнобойной артиллерии военное зодче-
ство отреагировало на изменения в тактике осады укреплений. Поиски 
формы огневой позиции для фланкирующего обстрела привели к по-
явлению регулярных замков с башнями типа пунтоне. Их распростра-
нение на Подолии шло различными путями – от частичной модерни-
зации средневековых замков до полной перестройки, что приводило к 
разным архитектурным результатам. 
На начальных этапах целью модернизаций было лишь введение в ста-
рые структуры нового типа башен-пунтоне. Проведенные в ХVІ в. мо-
дернизации существовавших средневековых замков объединяет то, что 
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планировка укреплений, несмотря на введение башен-пунтоне, не пре-
терпела кардинальных изменений. Пунтоне ставили на наиболее уяз-
вимых сторонах. В Жванце над Днестром пятигранная башня-пунтоне 
сформировалась путем реконструкции квадратной средневековой баш-
ни раннего укрепления, расположенной над обрывом замкового мыса. 
В Каменец-Подольском замке появились две пятигранные башни-пун-
тоне (грандиозная по масштабам Новая Западная на юго-западном углу 
и Новая Восточная на северо-восточном углу), в Меджибожском замке 
– пятигранная Рыцарская башня, в Бережанском замке – пятигранная 
Западная башня. 
В ряде случаев была осуществлена коренная перестройка на регулярной 
основе ранее существовавших средневековых замков. В зависимости от 
топографии местности, замки во время перестройки получали квадрат-
ную, прямоугольную, трапециевидную или треугольную форму. Вместе 
с тем, в этих замках, при более глубоких исследованиях, обнаружива-
ются древние ядра. К примеру, в Сутковецком замке древняя восточная 
стена предшествовавшего мысового укрепления XIV в. вошла в пери-
метр построенного в конце XV в. регулярного замка с башнями-пунто-
не. В Сатанове произошла кардинальная перестройка средневекового 
замка, от которого сохранилась лишь одна круглая башня посреди дво-
ра; новая структура приобрела абрис пятиугольника с башнями-пунто-
не на углах укрепления. 

Влияние культурно-ценностных ориентиров на особенности 
этнической архитектуры

Оксана РОМАНОВА

В мировой практике архитектурно-пространственная среда, решённая 
в этностиле, имеет широкие перспективы развития – в создании попу-
лярных этнодеревень, этномузеев под открытым небом, этнопарков, эт-
нографических центров и комплексов, заповедников народной архи-
тектуры, городов и улиц национального значения. Примерами могут 
служить: «Заансе-Сханс» (Zaanse Schans) – музей под открытым небом 
в муниципалитете Занстад (Нидерланды); «Гессенпарк» (Hessenpark) 
– музей под открытым небом (Германия); «Этыр» – архитектурно-эт-
нографический комплекс в окрестностях г. Габрово (Болгария); «Моя 
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Россия» – культурно-этнографический центр в г. Сочи; «Украинское 
село» – этнографический парк-музей в Киевской области; Голашови-
це – жилая деревня в муниципалитете Янкой (Чехия); Гитхорн – жилая 
деревня в провинции Оверэйсел (Нидерланды); Чичманы – деревня в 
Жилинском крае (Словакия); Залипье – деревня-музей (Польша); Сан-
тана – город на острове Мадейра (Португалия);
Балленберг – город-музей (Швейцария); Хоббитон – сказочный город 
(Новая Зеландия); Дорп-стрит – улица, памятник национального значе-
ния в Стелленбоше (ЮАР). В них – культурно-ценностные ориентиры 
выстаиваются самым различным образом (организовываются этно-
графические и фольклорные праздники, фестивали, театрализован-
ные представления, ведётся экспозиционная, просветительская работа 
и т.д.). Таким образом, идеи, проникающие из различных культурных 
сфер, генерируют новые ценности, воздействующие в свою очередь на 
визуально-морфологические, конструктивно-тектонические, структур-
но-компоновочные и художественно-декоративные особенности про-
изведений архитектурно-предметной среды, начиная от конфигураций 
контуров, знаков/символов в орнаментально-пластическом декоре до 
фасадных фрагментов и развёрток, что несёт в себе эмоционально-э-
стетическую и закономерную уникальную смысловую нагрузку нацио-
нальных произведений искусства. 

Архитектурные особенности одного из самых узнаваемых зданий 
города Кишинева

Вера ЯВТУШЕНКО

Одно из самых узнаваемых архитектурных сооружений столицы Респу-
блики Молдова – это здание Кишиневского государственного цирка. 
Оно было построено в 1981 г., а торжественное открытие состоялось 
в апреле 1982 г. Главным архитектором проекта был архитектор Семен 
Шойхет, главным инженером Анатолий Снипелишский, а руководите-
лем группы архитекторов являлась Алла Кириченко. 
Здание Кишиневского цирка представляет собой уникальное обще-
ственное сооружение с оригинальным архитектурным обликом и силу-
этом. Оно состоит из зрелищного и хозяйственно-административного 
блока. Представляет интерес композиционное решение сооружения. 
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Здание буквально «врезали» в склон холма, сделав так, что со стороны 
хозяйственно-административного блока большая часть подсобных и 
технических помещений, не требующих естественного освещения, на-
ходится в грунте. Благодаря использованию в отделке материалов свет-
лых оттенков, стилизованных под косэуцкий камень, а также удачному 
благоустройству, хозяйственный блок как бы «прячется», тем самым 
давая возможность зрелищному блоку привлечь все внимание на себя. 
Наклонные пилоны по периметру фасада создают очень простой, но в 
тоже время четкий ритм, напоминающий рисунок на традиционном 
молдавском ковре или молдавский танец хору. Трапециевидные пане-
ли на линии балкона и на верхнем ярусе здания напоминают стилизо-
ванные узоры, использовавшиеся в народном творчестве. Облицовка 
из местных природных материалов подчеркивает отдельные детали и 
обогащает архитектуру. В 1988 г. над главным входом была размещена 
скульптурная композиция, на которой изображена цирковая клоунада. 
Она завершила окончательный облик здания.
Особое внимание проектировщики обратили на интерьеры. Здесь мож-
но говорить о настоящем синтезе искусств: архитектуры, скульптуры, 
декоративной керамики, настенной живописи. Для работы были при-
глашены талантливые специалисты: скульпторы Л. Дубиновский и В. 
Ротарь, художник П. Обух, керамисты Л. Янцен и Э. Сааков, а также 
высокого класса лепщики, резчики по гипсу и облицовщики мрамором.
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CONSERVARE, VALORIFICARE ȘI PROMOVARE 
A PATRIMONIULUI CULTURAL / 

CONSERVATION,
MASTERING AND PROMOTION 
OF THE CULTURAL HERITAGE

Cercetări asupra stării de conservare a colecţiilor de carte veche 
bisericească-studii de caz

Elena ARDELEAN, Nicoleta MELNICIUC-PUICA

Multe dintre mănăstirile și bisericile noastre adăpostesc colecții de carte veche 
bisericească și documente de o mare valoare documentară și spirituală. Din 
nefericire, de-a lungul vremii, vitregiile istoriei, lipsa condițiilor de depozitare, 
lipsa fondurilor și a specialiștilor au avut ca efect deterioarea și degradarea mul-
tor cărți și documente. 
În prezent asistăm la o schimbare benefică în domeniul conservării cărților și 
documentelor aflate în diverse depozite și biblioteci de carte veche bisericească. 
Apariția centrelor de învățământ cu specific patrimoniu cultural (cu secții de 
conservare și restaurare a bunurilor cultural mobile), accesarea de fonduri ne-
cesare conservării și restaurării bunurilor culturale, buna colaborare dintre Bi-
serică, institutii de cultură și de învățământ a deschis o noua etapă în domeniul 
cercetării, conservării și restaurării cărților și documentelor bisericești. 
Elaborarea unor strategii de conservare și restaurare a acestor colecții
este destul de complexă, datorită diversității fondurilor, a materialelor compo-
nente, stării și condițiilor de conservare din fiecare depozit. O strategie eficien-
tă de conservare cuprinde toate măsurile cu privire la depozitarea, protecţia și 
manipularea obiectelor în vederea contracarării acțiunii tuturor factorilor en-
dogeni și exogeni care contribuie la procesele de degradare/deteriorare a bunu-
rilor culturale. Acest lucru nu este însă posibil fără o cercetare interdisciplinară 
în scopul stabilirii cu exactitate a stării de conservare a fiecărui bun cultural în 
parte și a colecției în ansamblul său.
Lucrarea își propune să prezinte, prin intermediul unor studii de caz, principa-
lele investigații științifice care sunt utilizate în vederea stabilirii stării de conser-
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vare a unei colecții bisericești, precum și intervențiile de conservare/restaurare 
care se pot efectua pentru stabilizarea acesteia și transmiterea ei generațiilor 
viitoare.

Ziarul „Sfatul Ţării” – restaurare, valorificare

Cristina Maria CÎMPIANU

Muzeul Judeţean „Ștefan cel Mare” Vaslui deţine un exemplar al ziarului „Sfatul 
Ţării” din data de vineri, 30 martie 1918.
Din exemplarul muzeului aflăm că ,,foaea apare în românește deocamdată de 
două ori pe săptămînă: Joia și Dumineca”. În josul primei pagini a acestui număr 
ni se comunică faptul că, începând cu Sâmbătă, 31 martie, ediția românească a 
„Sfatului Țării” va ieși în fiecare zi. 
Textul este scris în limba română cu caractere latine, cu cerneală tipografică 
neagră, fiind structurat pe cinci coloane. Ziarul nu conţine nici un fel de ima-
gini: fotografii, schiţe, desene; de asemeni nu cuprinde vreo secţiune de reclame 
sau anunţuri, conţinând doar informaţii de actualitate din sfera politică.
Deși a fost expus timp de mai mulţi ani în condiţii improprii, starea de con-
servare a ziarului este una relativ bună. Deoarece se dorește valorificarea lui 
expoziţională, datorită importanţei sale în contextul Centenarului Marii Uniri, 
ziarul a fost supus unui proces de restaurare.
Ziarele sunt tipărite pe hârtie de proastă calitate, motivul fiind unul foarte sim-
plu: se presupune că trebuie să dureze o singură zi. Din această cauză, ele sunt 
fragile și se decolorează ușor. Pasta mecanică de celuloză, din care este fabricată 
hârtia de ziar, se obţinea printr-un procedeu mecanic de defibrare a buștenilor 
de lemn cu ajutorul apei fierbinţi și a unui disc abraziv defibrator. Fibrele de 
celuloză obţinute sunt scurte (au în medie 3-4 mm), groase și nu sunt foarte 
rezistente. În plus, în hârtie rămâne un conţinut ridicat de lignină, tanini și să-
ruri minerale. Conținutul ridicat de lignină este o problemă deosebită și indi-
că o hârtie instabilă din punct de vedere chimic. Lignina duce la îngălbenirea 
hârtiei, oxidarea celulozei, degradarea fotochimică și creșterea aciditaţii hârtiei.
Procesul de restaurare a constat în operaţii de curăţire uscată și umedă, de neu-
tralizare a acidităţii hârtiei și consolidarea suportului papetar.
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Despre conlucrarea ştiință – artă în formarea şi dezvoltarea 
responsabilităţii şi creativităţii patrimoniale

Bogdan COJOCEA, Georgeta Merișor DOMINTE, Stelian ONICA, Vasile TU-
DOR, Marina VRACIU

Într-un prezent cu o multitudine de întrebări și probleme de rezolvat, în acest 
timp în alertă care își dorește totuși un viitor pozitiv, cât mai elevat, științele re-
aliste și umaniste au nevoie și de aportul artei pentru potențarea conștiințelor și 
aflarea unor răspunsuri edificatoare. Arta, în afara ramurilor ori specificurilor 
ei, există și ca un substrat al stării de perfecționare din oricare domeniu, realist 
și umanist, deci ne poate fi oricând intrinsecă, atunci când străduințele umane 
redau ori constituie ceva în sens superlativ.
Ceea ce formează și asigură evolutiv responsabilitatea și creativitatea pentru 
valorile de patrimoniu cultural național presupune concomitent arta demer-
surilor științifice și știința exprimărilor artistice. Acestea pot fi întâlnite cu pre-
cădere în perioade de specializare patrimonială, prin educație universitară, dar 
și anterior/ulterior, atunci când se inițiază/continuă informările/aprofundările 
cultural–artistice și contactele cu medii muzeale și bunuri patrimoniale, pentru 
cunoaștere, analizare/prezervare și producere de noi valori. 
În lucrare se prezintă, din cadrul patrimonial autohton, vechi și nou, o serie de 
referiri la activități științifice și artistice, de cercetare și de reconstituiri/restau-
rări, reproduceri/copii, replici/creații iconografice, rezultate în timp ale unor 
studenți, absolvenți și cadre didactice de la Secția Artă Sacră a Facultății de 
Teologie Ortodoxă, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. 
Un capitol aparte îl constituie ilustrarea conlucrării dintre filologie (sursolo-
gie, paleografie, traduceri) și bunurile de patrimoniu în cadrul procesului de 
catalogare, descriere și restaurare a obiectelor de artă realizate în comunitățile 
etno-religioase.

Bibliotecile evreieşti – importantă sursă de consolidare a culturii ebraice 
în Basarabia la sf. sec. XIX – înc. sec. XX

Rodica NASTAS

În a două jumătate a sec. XIX, în Basarabia, pe lângă bibliotecile particulare 
a nobilimii, activau și bibliotecile organizate de comercianţii și meșteșugarii 
evrei, care erau disponibile spre utilizare de către numeroasa comunitate evre-
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iască din Basarabia. Pe parcurs, numărul volumelor s-a mărit și unele dintre 
biblioteci au devenit publice, care au devenit un important centru educaţio-
nal și cultural al comunităţii evreiești. O asemenea bibliotecă s-a organizat în 
Soroca și era administrată de E. Toporovskaia. În localitatea Tatarbunar, bibli-
oteca publică evreiască se afla sub supravegherea doctorului A. Merener. De 
asemenea, funcționa o bibliotecă și în localitatea Hâncești și era condusă de 
farmacistul Nudelman. Mici biblioteci evreiești particulare funcţionau în orășe-
le, târgurile și localităţile rurale pe întreg teritoriul Basarabiei. Aceste biblioteci 
erau, de obicei, completate cu un fond nu prea mare de carte în ambele limbi 
evreiești – idiș și ivrit. Bibliotecile evreiești funcţionau pe lângă instituţiile de 
învăţământ, spitale și organizaţiile culturale. În orașul Chișinău, funcţiona o 
bibliotecă bine dotată pe lângă Școala evreiască profesionala pentru fete nr. 1. 
Această bibliotecă funcţiona în două încăperi aparte: una destinată profesorilor, 
alta elevelor. După 1918, în Basarabia activitatea bibliotecilor particulare evre-
iești a continuat. Analizând datele din Arhiva Naţională a Republicii Moldova, 
putem constata că au funcţionat un șir de biblioteci iudaice, în care majoritatea 
literaturii disponibile era în limbile rusă, idiș și poloneză. Bibliotecile evreiești 
din Basarabia se aflau sub supravegherea autorităţilor și periodic erau supuse 
controlului minuțios atât în perioada țaristă, cât și în perioada când Basarabia 
se afla în componenţa României Mari, motivul enunțat fiind promovarea filo-
sofiei comunităţii globale, ideilor antimonarhice și revoluționare, propagarea 
comunismului etc.

Rolul Bibliotecii „Hristo Botev” în valorificarea culturii şi literaturii 
bulgare

Angela OLĂRESCU

Timp de două secole, pe teritoriul Moldovei trăiește multă populaţie de naţio-
nalitate bulgară. O parte din ei au plecat, din cauza unor circumstanţe istorice, 
din ţara noastră, dar cei care au rămas au păstrat limba, identitatea și speci-
ficul culturii naţionale. În prezent, în Chișinău activează cu succes instituţii 
axate pe probleme de renovare și conservare a culturii și spiritualităţii bulga-
rilor basarabeni. În aceste și în multe alte direcţii este orientată și activitatea 
Bibliotecii bulgare „Hristo Botev”. După proclamarea Independenţei Republicii 
Moldova, în anul 1992, la 3 martie, și-a început activitatea Biblioteca bulga-
ră „Hristo Botev”, în baza proiectului „Servicii de bibliotecă pentru minori-
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tăţile naţionale” lansat în 1990 de către Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. 
Biblioteca „Hristo Botev” e prima și unica bibliotecă bulgară din Chișinău cu 
o colecţie bogată de carte. Prin activitatea sa, Biblioteca „Hristo Botev” con-
tribuie la consolidarea comunităţii bulgare din Chișinău, susţine colaborarea 
social-culturală a bulgarilor din Republica Moldova, reprezentând un centru 
cultural bulgar în Moldova în care sistematic se organizează și se desfășoară 
servicii cu activităţi de amploare cu publicul de etnie bulgară, promovând va-
lorile culturale bulgare. Aici se valorifică contribuţiile considerabile ale per-
sonalităţilor de etnie bulgară la dezvoltarea știinţei, artei, culturii, literaturii, 
precum și imaginii Chișinăului. Menţionez câteva nume: Hristo Botev, Pen-
cio Slaveicov, Hristofor Kirov, Constantin Poglubko, Dmitri Mincov ș.a. Aici, 
prin efortul susţinut de bibliotecă, atât etnicii bulgari, cât și toţi cei interesaţi 
de istoria și cultura Bulgariei, studiază aceste aspecte, tradiţiile bulgare le va-
lorifică ca pe niște relicve culturale lăsate ca moștenire de către strămoșii lor.  
 Biblioteca colaborează în parteneriat cu diferite organizaţii obștești, culturale, 
știinţifice și educaţionale.

Muzeele, conştiinţa istorică şi memoria colectivă în anul Centenarului 
Marii Uniri din 1918

Dumitru-Cătălin ROGOJANU

Schimbările care au avut loc în ultimii ani în ceea ce privește organizarea și 
managementul muzeelor din România, modul în care acestea se raportează la 
comunităţile în care fiinţează, atitudinea pe care o au oamenii faţă de vizita la 
muzeu sau instituţia muzeală în sine, uneori chiar tendinţa muzeelor de a se 
mercantiliza, constituie elemente care ne determină să afirmăm că este nevoie 
de o mai mare implicare a autorităţilor locale, judeţene și naţionale în valorifi-
carea patrimoniului și a culturii din ţara noastră. Se poate pune astfel întrebarea 
dacă în acest moment muzeele noastre au o politică managerială clară și dacă 
conducerea acestora percepe faptul că anul 2018 reprezintă anul Centenarului 
Marii Uniri, un moment istoric care trebuie tratat cu deosebită seriozitate și 
respect pentru memoria înaintașilor noștri. Desigur, se vor aduce în discuţie 
tot felul de motive, cu siguranţă unele de natură financiară, altele care ţin pur și 
simplu de neputinţă sau lipsa de înţelegere a lumii muzeale. Pe lângă rolul preg-
nant pe care trebuie să îl deţină muzeul în societatea românească, de promotor 
al culturii și al valorilor spirituale și materiale, acesta are menirea de a trezi în 
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rândul oamenilor, în special al tinerilor, sentimentul de conștiinţă naţională, 
de cultivare permanentă a acestui simţământ, de determinare a publicului prin 
diverse mijloace moderne să intre într-o interrelaţionare cu artefactele sau cu 
alte produse culturale. Spre deosebire de alte ţări, cum ar fi America, Anglia, 
Franţa, Italia ș.a., cu o veche tradiţie muzeală, care prin intermediul acestor in-
stituţii și-au cultivat întodeauna un sentiment profund de mândrie și conștiinţă 
naţională, în cazul nostru sunt necesare politici culturale unitare, pragmatice, 
care să apropie mai mult publicul de instituţia muzeală. Promovarea mai inten-
să a educaţiei muzeale, dezvoltarea unei „pedagogii a memoriei colective” în 
rândul tinerilor sau a unei „pedagogii a locurilor memoriale”, cum afirmă Luiza 
Kończyk, sunt direcţii pe care le urmărește cercetarea de faţă.

Repertoriul Arheologic Național al României (RAN), formă 
transparentă de evidență şi disemniare a patrimoniului archeologic

Bogdan ȘANDRIC, Marius STREINU, Oana BORLEAN

Orice program de cercetare, protecţie și conservare a patrimoniului cultural 
necesită, înainte de toate, o bună cunoaștere a elementelor componente. Indife-
rent de natura și funcţia lor, situri arheologice, ediicii civile și religioase, sărbă-
tori și obiceiuri populare sau bunuri mobile, toate trebuie mai întâi inventariate, 
evaluate și înscrise în evidenţe publice și deschise unei actualizări permanente. 
Un astfel de deziderat ar atrage după sine, în mod direct, încorporarea în strate-
gii naţionale sau regionale de cercetare (care ar garanta salvarea și conservarea) 
și turistice (care ar permite restaurarea și promovarea), ceea ce ar genera bene-
ficii atât pentru obiectivele culturale în sine, cât și pentru comunităţile umane 
în care se regăsesc. 
Siturile arheologice sunt indubitabil parte componentă a patrimoniului cultural 
și, ca urmare, realizarea unui repertoriu arheologic este și ea subordonată unei 
nevoi acute de cunoaștere sistematizată. Deși în România o astfel de necesitate 
a fost definită încă din zorii arheologiei instituţionale, nici până azi nu există 
o evidentă unitară și completă a siturilor arheologice descoperite pe teritoriul 
României.
Programul de evidenţă informatizată pentru Repertoriul Arheologic National 
– RAN, elaborat de către CIMEC – Institutul de Memorie Culturală, a fost creat 
în anul 1999, în prezent fiind dezvoltat ca o aplicaţie Microsoft Access. Baza de 
date RAN este administrată azi de Institutul Național al Patrimoniului, după 
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preluarea CIMEC în anul 2011. Aceasta are o structură care permite atât în-
registrări de detaliu ale unor descoperiri arheologice, cât și introducerea unor 
informaţii generale – evenimente, persoane, măsuri de conservare sau restau-
rare etc. – referitoare la o anumită cercetare pe un sit arheologic. De asemenea, 
informațiile din baza de date pot fi accesate și vizualizate pe site-ul www.e-pa-
trimoniu.ro, într-o pagină special creată (http://ran.cimec.ro) sau în context 
spațial prin intermediul serverului cartografic creat de CIMEC și administrat 
de Institutul Național al Patrimoniului (http://map.cimec.ro). 

Biblioteca Digitală a Publicațiilor Muzeale, formă transparentă de 
evidență şi diseminare a cercetărilor în domeniul patrimoniului cultural

Bogdan ȘANDRIC, Vasile ANDREI, Cosmin MIU

Biblioteca Digitală a Publicațiilor Muzeale este justificată de preocuparea mon-
dială, manifestată atât de editori, cât și de instituțiile culturale sau de cercetare, 
de a disemina eficient și de a lărgi accesul la cunoașterea și informația pe care 
o produce, prin intermediul internetului. Acest demers este unul oportun atâta 
vreme cât accesul la rețelele de internet se face foarte ușor, costurile de utilizare 
a acestui serviciu devin din ce în ce mai mici (uneori se face gratuit), iar vite-
za de accesare a crescut substanțial. Un impuls deosebit a fost dat de apariția 
și dezvoltarea rapidă a calculatoarelor personale precum: laptop-uri, tablete, 
e-book-uri și telefoanele inteligente care permit o conectare permanentă a uti-
lizatorilor la internet etc.
Scopul Bibliotecii Digitale a Publicațiilor Muzeale este de a crește contribuția 
și prezența studiilor științifice umanistice din România în mediul on-line și în 
particular în Europeana, biblioteca digitală europeană. Obiectivele directe ale 
Bibliotecii digitale au fost și au rămas digitizarea și expunerea on-line a publica-
țiilor culturale, editate în special de instituții publice de cultură sau
științifice din România, cu scopul accesibilizării gratuite și transmiterii cunoaș-
terii către un public cât mai larg. În mod deosebit, ProEuropeana oferă acces la 
un conținut recent tipărit, catalogat profesionist, în care fiecare fragment al unei 
lucrări este indexat separat și poate fi regăsit printr-o căutare directă. 
Biblioteca digitală ProEuropeana și-a propus ca în viitorul cel mai apropiat să 
cuprindă toate publicațiile periodice editate de către muzeele, centrele cultu-
rale din România sprijinind astfel eforturile de diseminare rapidă a studiilor 
culturale și istorice românești în mediul online.
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Digitizarea şi metadatarea materialului de arhivă folclorică privind 
societăţile preindustriale din Basarabia

Ludmila ȘIMANSCHI, Mariana COCIERU, Elena ȘESTACOV

Comunicarea prezintă rezultatele proiectului internațional de digitizare a ar-
hivei folclorice de la Institutul de Filologie Română B. P. Hasdeu, „Saving 
the folkloric archival material preserved in Chișinău, Republic of Moldova 
(EAP1045)”, în cadrul Endangered Archives Programmes, oferit de British Li-
brary, miza căruia este asigurarea viabilităţii patrimoniului cultural imaterial 
din perioada istorico-culturală 1945-1990.
Structurarea metadatelor despre materialul original (manuscrise și benzi mag-
netice) și cel digitalizat este fundamentală pentru activitatea care presupune 
optimizarea stocării digitale a materialului folcloric, făcându-l disponibil prin 
circulaţie, respectiv prin publicarea conţinului creativ media online. Pentru a 
asigura standardizarea descrierilor este nevoie de un efort intelectual și prag-
matic deosebit. Descrierea conținutului și contextului datelor crește utilitatea 
lor. Scopul principal al metadatelor este de a facilita descoperirea unor infor-
mații relevante și organizarea resurselor electronice. Important este faptul că ele 
facilitează, de asemenea, descoperirea resurselor prin permisiunea resurselor 
de a fi găsite pe baza unor criterii relevante. Obiectele digitale sunt reprezentate 
prin arhitecturi de metadate, seturi de descriptori grupați în jurul materialului 
folcloric: informaţii referitoare la localizarea materialului folcloric, titlul origi-
nal, transliterarea și traducerea lui în limba engleză, informații structurale des-
pre organizarea internă a colecțiilor, volumului, manucrisului sau benzii mag-
netice, descrierea funcționalității, formei, istoria culegerii materialului, date 
despre informatori și culegători, informație despre colecțiile digitale, mărimea 
în megabytes, informaţii referitoare la utilizarea conţinutului și modalităţile de 
stocare.

Baza de date online a patrimoniului mobil clasate, soluție digitală 
transparentă de evidență, diseminare şi protejare

Ania STAN, Marius STREINU, Cosmin MIU

Luând în consideraţie legislația internațională și recomandările Comisiei Euro-
pene (2006) privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural 
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și conservarea digitală, Institutul Național al Patrimoniului administrează ca-
taloage pentru obiectivele de patrimoniu mobil și imobil și pentru bunurile cu 
valoare deosebită incluse în categoriile juridice Tezaur și Fond.
În România, începând din anul 1998, Ministerul Culturii și Identității Naționa-
le pune bazele realizării unui inventar al bunurilor mobile clasate, conturând și 
cadrul legislativ necesar (LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional mobil ș.a.), iar din anul 2000 clasarea devine o activitate con-
stantă și permenentă a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.
Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în Inventarul 
patrimoniului cultural național mobil, în una dintre cele două categorii, Tezaur 
sau Fond. Centralizarea, evidenţa informatizată și administrarea documentelor 
care au stat la baza întocmirii inventarelor bunurilor clasate se efectuează de 
către Institutul Național al Patrimoniului prin Oficiul Patrimoniu Mobil Clasat. 
Inventarul bunurilor mobile clasate până în prezent (http://clasate.cimec.ro/) 
conţine, în 2018, peste 53000 de poziţii și crește într-un ritm de circa 500 de 
bunuri clasate lunar.
Acesta are la bază platforma Microsoft ACCESS, iar introducerea datelor se 
face prin intermediul Programului DOCPAT, creat și dezvoltat de Cimec, iar 
astăzi administrat de Institutul Național al Patrimoniului, program ce se distri-
buie gratuit tuturor deținătorilor de bunuri culturale.
Inventarul online oferă posibilități multiple de regăsire a informației, prin uti-
lizarea unor liste de criterii de căutare, a unor filtre tematice sau prin căutarea 
după cuvinte cheie. Utilizatorul accesează fișele obiectelor și imaginile acestora, 
legăturile externe la alte resurse online (Ghidul muzeelor http://ghidulmuzee-
lor.cimec.ro/), iar în viitorul imediat va putea consulta și distribuția spațială a 
acestor bunuri printr-o aplicație de tip hartă digitală.
Strategiile UE pentru digitizare și conservare s-au concretizat prin lansarea, în 
2011, a bibliotecii digitale Europeana, unde România a contribuit cu 43 000 de 
obiecte digitale preluate din baza de date a bunurilor mobile clasate.
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129

Veaceslav 
ŞENDREA

Impactul discursului ideologic asupra practicării 
obiceiurilor de iarnă în RSSM

130

Serghei SÎCIOV Rolul Zemstvei Basarabene în educaţie agricolă 131
Vitalii SIRF,
Diana NICOGLO

Reflectatrea realităţilor perioadei interbelice în 
literatura artistică găgăuză

131
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Evdochia 
Soroceanu

Un obicei găgăuz neobişnuit cu rădăcini altaice 132

Ludmila 
ŞIMANSCHI

Fenomenologie şi contextualitate istorico-
etnologică: Hora satului în Basarabia

133

Vivien SZŐNYI Kecskézés – An Animal Masked Custom among 
Ceangǎi People in Romania

134

Mariana ŢĂRANU Aspecte ale vieţii cotidiene din RSSM în perioada 
imediată după terminarea celui de al Doilea Război 
Mondial

134

Dina ŢĂRNĂ Transformările din viaţa practicii religioase în 
mediul urban

135

Victor ŢVIRCUN Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir prin 
prisma corespondenţei lui private

136

Valentina URSU Elucidarea vieţii cotidiene a popoarelor în 
manualele şcolare de Istorie din Republica Moldova 
şi din România

137

Tatiana 
ZAICOVSCHI

Stereotipurile referitoare la reprezentanţii altor etnii, 
reflectate în paremiile ruse, române şi bulgare

138

Михаил СТАНЧЕВ
Ольга ВОВК
Наталья КРАСЬКО

Род Каразиных: новые неисследованные аспекты 139

Виктория ТАРАС Особенности формирования христианской 
растительной символики в Украине

140

Татьяна ХИЖАЯ Субботники и евреи Бессарабии XIX в. в зеркале 
микроистории

141

Максим ХИЖИЙ „Катакомбное движение” в Тирасполе в конце 
XIX века

142

Николай 
ЧЕРВЕНКОВ

Жорже Косиков – исследователь истории 
бессарабских болгар и гагаузов в Бразилии

143

INTERFERENŢE CULTURALE ÎN ARTA NAŢIONALĂ / 
CULTURAL INTERFERENCES IN THE NATIONAL ART

Valeria BARBAS Fenomenologia muzicii contemporane academice. 
Repere de cercetare

144



CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 
PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE (ediția a X-a)

210

Alexandru 
BOHANŢOV

Vocaţia antropologică a filmului de nonficţiune 145

Manole 
BRIHUNEŢ

 Biserici istorice cu plan triconc din centrul 
Republicii Moldova

146

Adelaida 
CHIROŞCA, 
Emanuela CERNEA

O icoana repictată din colecţiile Muzeului Naţional 
de Artă al României

146

 Vasile CHISELIŢĂ Teodor Negară – creator şi interpret al cântecului 
neotradiţional în orchestra „Folclor”

147

Constantin 
CIOBANU

Câteva observații referitoare la începuturile picturii 
murale din Țara Românească

148

Mariana COCIERU Teatrul folcloric – fenomen etno-social de afirmare 
a culturii tradiționale de tip rural

149

Liliana 
CONDRATICOVA, 
Ana BOLDUREANU

Valoarea istorico-artistică a pieselor de argintărie 
laică din Basarabia

150

Elfrida 
COROLIOVA

Viziunile estetice ale lui Leonid Cemortan 151

Aurelian DĂNILĂ  Rădăcinile prezentului. Teatrul liric din Chişinău 152
Lilia DONICĂ  Creaţia artistică a designerului vestimentar Alina 

Lupu-Leancă
153

 Emil DRAGNEV  Interacţiunea ciclurilor iconografice în pictura 
naosurilor bisericilor din Moldova în epoca lui 
Ştefan cel Mare

154

 Violina GALAICU Chenoza auctorială în tradiţia cântării religioase 
bizantine

154

 Ana GHILAŞ  Poetica teatralităţii în dramele „Casa mare” şi 
„Doina” de Ion Druţă

155

 Victor GHILAŞ  Mişcarea muzical-artistică din Basarabia în 
contextul noilor realităţi create de Marea Unire 

156

Svetlana 
ILVIŢKAYA

Arhitecturа bisericii Sf. Ioan Botezătorul din satul 
Bârnova

157

Natalia IURCENCO  De la student la maestru matur: tendinţe stilistice 
în opera timpurie a lui Şciusev din Chişinău

158
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Vladimir 
KRAVCENKO

Arta cărţii în Mldova din ultimul deceniu al 
secolului al XX-lea 

159

Valeriu LUPAŞCU Modificarea characteristicilor arhitectural-
planimetrice şi stilistice a Chişinăului după al 
Doilea Război Mondial.

160

 Vitalie MALCOCI Metamorfoze ale imaginii vizuale în scenografia 
moldovenească din prima jumătate a anilor ’70 ai 
sec. XX

161

 Ana MARIAN  Portretul în creaţia sculptorului Lazăr 
Dubinovschi

161

Antoniu MARIAN  „Veterani vasluieni” în viziunea pictorului 
Corneliu Vasilescu

162

Elena 
MIRONENCO, 
Victoria MELNIC

Cultura muzicală a Basarabiei în perioada 
interbelică

163

 Elena 
NAGACEVSCHI

Reflectarea tradiţiilor muzicale ale lui Mihail 
Berezovschi în creaţia compozitorilor din 
Republica Moldova (anii 1990 - 2015)

164

Viorica NASTAS Evoluţia particularităţilor de soluţionare estetică şi 
constructivă a legăturii de carte în Moldova

165

Tamara 
NESTEROV, Andrei 
VATAMANIUC

Istoria deschisă a proiectului postbelic de 
sistematizare a Chişinăului

165

Gheorghe 
NICOLAESCU

Polifonia muzicală în practica de interpretare la 
drâmbă

166

 Dumitru 
OLĂRESCU

Anatol Codru. Interferenţa limbajelor: poetic şi 
cinematografic

167

Alina OSTAPOV Urbanismul din RSSM prin prisma reglementărilor 
statale (1944-1947)

168

Liliana PLATON Evoluţia figurativului din pictrua moldovenească 
în perioada 1952-1960

169

 Natalia PROCOP Interferenţa stilurilor în vestimentaţia din RSSM la 
începutul anilor '60

170

 Victoria 
ROCACIUC

Noi tendinţe în arta cărţii moldoveneşti din 
perioada anilor 1970-1980

170
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Serghei SEVERIN Proiectele satelor model din RSSM – viitorul 
neîmplinit al localităţilor rurale moldoveneşti

171

Nicoleta ŞERBAN Proiectul de sistematizare rurală propus de Nicolae 
Ceauşescu şi chestiunea patrimoniului ridicată de 
arhitecți români

172

Mariana ŞLAPAC Simbolismul cetăţii 173
Constantin SPÎNU Opţiuni de realizare a imaginii în pictura lui Sergiu 

Cuciuc
174

Tudor STAVILĂ Dinastia pictorilor Răilean 175
Galyna 
STALINSKA

Vintage in the Context of the Interactions of 
Multi-Temporal Cultural Traditions (Case with the 
Interior Design) 

176

Svetlana TALPĂ Dansul Bătuta – definiţia ritmului moldovenesc 177
 Elena-Sidonia 
TEODORESCU

Expoziţia „Locuinţa interbelică în sectorul 3” din 
Bucureşti

178

 Violeta TIPA O nouă modalitate de valorificare a Patrimoniului 
cinematografic

178

 Paolo 
TOMASELLA

Contribuţia artiştilor italieni în cultura românească 
în secolele XIX–XX şi construirea de monumente 
pentru eroii căzuţi în Primul Război Mondial

179

Aurelia TRIFAN Globalizarea şi tradiţionalismul în arhitectura 
complexurilor vitivinicole

180

Li ZENAN Teatrul chinezesc: istorie şi contemporaneitate 181
Alla CEASTINA Architect Mikhail Chekerul Kush (1865-1917) and 

his main project of the building of Kishinev city bank 
182

Eugeny KOTLYAR  Eastern European Jewish Traditionalism and the 
Jewish-Palestinian Style of Bezalel School: Two 
Directions of Synagogue Decoration in Eretz-Yisrael

183

Yuri PISMAK The influence of British artistic and aesthetic 
traditions upon the formation of the historic and 
architectural heritage of Odessa and Crimea

184

Юлиана БАБИНА Этнокультурный диалог как основной аспект 
восприятия мира в творчестве Ирины Бурлаки

185
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Надежда 
КУЗНЕЦОВА

Отражение интеграционных культурных 
процессов в области композиторского творче-
ства послевоенных десятилетий в Республике 
Молдова на примере кантаты 

185

Ярослав 
МИРОНЕНКО

Пастушеская музыка с точки зрения музыкаль-
ной антропологии

186

 Ольга 
ПЛАМЕНИЦКАЯ

Башни типа пунтоне в замках Подолии 187

Оксана 
РОМАНОВА

Влияние культурно-ценностных ориентиров на 
особенности этнической архитектуры

188

Вера 
ЯВТУШЕНКО

Архитектурные особенности одного из самых 
узнаваемых зданий города Кишинева

189

 
CONSERVARE, VALORIFICARE ȘI PROMOVARE  

A PATRIMONIULUI CULTURAL / 
CONSERVATION, MASTERING AND PROMOTION 

OF THE CULTURAL HERITAGE
Elena ARDELEAN, 
Nicoleta 
MELNICIUC-PUICA

Cercetări asupra stării de conservare a colecţiilor 
de carte veche bisericească-studii de caz

191

Cristina Maria 
CÎMPIANU

Ziarul „Sfatul Ţării” – restaurare, valorificare 192

Bogdan COJOCEA, 
Georgeta Merişor 
DOMINTE, 
Stelian ONICA, 
Vasile TUDOR, 
Marina VRACIU

Despre conlucrarea știință – artă în formarea 
şi dezvoltarea responsabilităţii şi creativităţii 
patrimoniale

193

Rodica NASTAS Bibliotecile evreieşti – importantă sursă de 
consolidare a culturii ebraice în Basarabia la sf. sec. 
XIX – înc. sec. XX

193

Angela OLĂRESCU Rolul Bibliotecii „Hristo Botev” în valorificarea 
culturii şi literaturii bulgare

194

Dumitru-Cătălin 
ROGOJANU

Muzeele, conştiinţa istorică şi memoria colectivă în 
anul Centenarului Marii Uniri din 1918

195
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Bogdan ȘANDRIC, 
Marius STREINU, 
Oana BORLEAN

Repertoriul Arheologic Național al României 
(RAN), formă transparentă de evidență și 
disemniare a patrimoniului archeologic

196

Bogdan ȘANDRIC, 
Vasile ANDREI, 
Cosmin MIU

Biblioteca Digitală a Publicațiilor Muzeale, 
formă transparentă de evidență și diseminare a 
cercetărilor în domeniul patrimoniului cultural

197

Ludmila ŞIMANSCHI, 
Mariana COCIERU, 
Elena ȘESTACOV

Digitizarea și metadatarea materialului de arhivă 
folclorică privind societăţile preindustriale din 
Basarabia

198

Ania STAN, 
Marius STREINU, 
Cosmin MIU

Baza de date online a patrimoniului mobil 
clasate, soluție digitală transparentă de evidență, 
diseminare și protejare

198
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INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE
The Institute of Cultural Heritage is the main research institution which organizes and 
conducts investigations in the domains of Archaeology, Ethnology and Art Studies.
Having at its disposal high/qualified personnel, the Institute performs: field surveys 
regarding the detection, registration and investigation of the archaeological, ethno-
cultural and artistic heritage; analytical and generalizing research in all the fields 
connected to archaeology and ancient history, ethnography and ethnology, folk and 
modern arts; preparation of studies, which popularize historical, archaeological, 
ethno-cultural and artistic heritage, of educational books and special courses; 
publication of archaeological, ethnographical, cultural and artistic materials, 
comprehensive, popularizing and didactic studies; training young specialists 
(competitors, post-graduators, expertise and conduction of academic theses) in the 
fields of Archaeology and Ancient History, Ethnology and Cultural Anthropology, 
Plastic Arts and Audiovisuals; organization of national and international scientific 
conferences and symposia; TV and radio documentary series, special courses, 
expertise of archaeological, cultural, historical, modern and historical art sites and 
items, presentations of books ant thematic expositions.
Al the above-mentioned activities can be executed, in part or completely, and by the 
initiative of institutions and particular persons from the country and abroad, on the 
basis of cooperation contracts.
The Institute of Cultural Heritage (ICH) was created in the year of 2006 (registry 
certificate MD 0059524 0f 9th august 2006) as a result of the reorganization of 
the research institutes of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova, 
in conformity with the Republic of Moldova Governments Decision nr. 1326 
from 14.12.2005 “On the optimizations of infrastructure and innovation in the 
scientific sphere”. The Institute  was formed through the integration of three earlier 
existing institutions: the Institute of Archaeology and Ethnography, the Institute 
of Interethnic Studies and the Institute of Art Studies. In the same year of 2006 
ICH was accredited by the National Council for Accreditation and Attestations;  
reaccredited by the National Council for Accreditation and Attestations in 2013 
(Accreditation Certificate nr. 034 of 20.07.2013).
The Institute of Cultural Heritage publishes, in accordance with the activities of the 
three Centers in its composition, three scientific series: “Archaeological Journal”; 
“Ethnology and Culturology Journal”; “Revue Art: Visual Arts and Audiovisuals”.

Contacts:
Institute of Cultural Heritage
Stefan cel Mare, 1 Bd., MD – 2001, 
Chisinau, Moldova

tel.: + 373 22 260957
e-mail: patrimoniu.cultural.asm@gmail.com
http://patrimoniu.asm.md
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