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CUVÂNT ÎNAINTE

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ
„PATRIMONIUL DE IERI –

IMPLICAȚII ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DURABILE DE MÂINE”
Chișinău, 11-12 februarie 2021, ediția a III-a

desfășurată în contextul Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei
și dedicată aniversării a 75-a de la instituționalizarea primelor

institute de cercetare academică și împlinirii a 60 de ani de la fondarea
Academiei de Științe a Moldovei

Care este misiunea femeii în societate, locul și rolul ei în societatea de azi, avem oare modele 
feminine recunoscute și apreciate în cercetare, tehnologie, cultură, artă? La aceste și multe alte 
întrebări au încercat să vină cu un răspuns participanții conferinței științifice internaționale „Pa-
trimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”.

Evenimentul a avut loc la Chișinău, la Academia de Științe a Moldovei, în data de 11 fe-
bruarie 2021, zi declarată în anul 2015 de către ONU drept Ziua Internațională a femeilor cu 
activități în domeniul științei, care a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2016. Conferința 
științifică a fost organizată în cadrul proiectului desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova  
20.80009.16.06.19.A „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin inter-
mediul artei și mitopoeticii”, prioritatea strategică „Provocări societale” (https://asm.md/index.
php/ziua-internationala-femeilor-cu-activitati-domeniul-stiintei).

Organizatori ai conferinței au fost Academia de Științe a Moldovei (Secția Științe Sociale, 
Economice, Umanistice și Arte, Secția Științe Exacte și Inginerești, Secția Științe ale Vieții), 
Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Iași, România, 
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Primăria orașului Buzău, România, Institutul Euro-
pean pentru Cercetări Multidisciplinare, Buzău, precum și Institutul de Etnologie al Academiei 
Naționale de Științe a Ucrainei, Lvov. În așa fel, sub umbrela conferinței internaționale ajunse la 
cea de-a treia ediție, și-au găsit locul cercetători și cercetătoare din toate domeniile științifice, 
arealul tematic al comunicărilor susținute fiind unul impunător. 

Mesaje de salut din partea organizatorilor și partenerilor au fost adresate de acad. Ion Tighi-
neanu, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei, dr. Igor Șarov, Rector al Universității de 
Stat din Moldova, dr. habil. Nicoleta Vornicu, Director al Centrului Mitropolitan de Cercetări 
TABOR, Iași, Constantin Toma, Primar al Municipiului Buzău, România, dr. Svetlana Codreanu, 
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie și dr. Oleg Chihai, Președinte al Comitetului Sindi-
cal „ȘTIINȚA”.

Cu ocazia Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei, Prezidiul Acade-
miei de Științe a Moldovei a conferit diplome femeilor cu activități în domeniul științei, apreci-
indu-le înalt contribuția în dezvoltarea și promovarea științei pe plan național și internațional.

Astfel, Diploma AȘM „Meritul Academic” a fost acordată următoarelor persoane: dr. hab., 
prof. univ. Daria Grabco (Institutul de Fizică Aplicată), dr. hab. Albina Nikolaeva (Institutul de 
Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”, dr. Elena Bîcova (Institutul de Energetică), 
dr. hab. Aculina Arîcu (Institutul de Chimie), dr. hab. Larisa Andronic (Institutul de Genetică, 
Fiziologie și Protecție a Plantelor).

Diploma de Recunoștință a AȘM a fost conferită doamnei dr. Inga Țițchiev (Institutul de 
Matematică și Informatică „V. Andunachievici”), dr. Adelina Dodon (Universitatea Tehnică a 
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Moldovei/AȘM), Rodica Cujbă și dr. Rodica Siminiuc (Universitatea Tehnică a Moldovei), dr. 
Diana Vrabie (Universitatea de Stat „Alecu Russo din Bălți”), dr. Natalia Procop (Universitatea 
de Stat din Moldova, AȘM), dr. Victoria Gonța și dr. Tatiana Chiriac (Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă”), dr. Irina Ceacîr (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice).

Diploma de Onoare a AȘM a fost acordată dr. Livia Calestru (Institutul de Zoologie),                
dr. Elena Tudor (Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Dra-
ganiuc”), dr. Lidia Dolghieru și dr. Argentina Sandrosean (Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „N. Testemițanu”), dr. Ruslana Grosu (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și So-
ciologice), dr. Natalia Străjescu și dr. Lucia Ursu (Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la 
Chișinău), dr. Marina Miron (Universitatea de Stat din Moldova).

Diploma AȘM a fost conferită doamnei dr. Cristina Gherasim (Institutul de Istorie) și cerce-
tătorului științific Mariana Rusu (Universitatea de Stat din Moldova). 

În luările sale de cuvânt adresate fetelor și femeilor ce desfășoară activități în domeniul 
științei, organizatorii și partenerii au subliniat importanța implicării lor în cercetare, tehnolo-
gie, cultură, artă, fiecare pe domeniile sale de competență, insistând, totodată, asupra faptului 
că știința aparține tuturor, iar rezultatele cercetărilor obținute sunt un bun de care beneficiază 
întreaga societate.

Sesiunea plenară a continuat cu susținerea rapoartelor științifice care au înglobat mai multe 
domenii și teme de interes. Astfel, grupul de cercetători de la Institutul de Matematică și Infor-
matică „Vladimir Andrunachevici” Liudmila Burțeva, Svetlana Cojocaru, Ludmila Malahov și 
Alexandru Colesnicov ne-au adus la cunoștință informații despre Platforma pentru procesarea 
documentelor eterogene; dr. habil. în arte vizuale Nicoleta Vornicu, director al Centrului Mitro-
politan de Cercetări TABOR din Iași (România), a pus în discuție aspecte ce țin de Interdisci-
plinaritate și abordări actuale privind salvgardarea patrimoniului cultural. Cercetare, investigare 
științifică și autentificare; dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza de la Universitatea Tehnică a Moldo-
vei a făcut o trecere în revistă a tendințelor moderne în peisajul consumului global de vinuri; dr. 
Svetlana Codreanu, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie și stabilită actualmente în Praga 
(Cehia), a abordat subiectul specializării inteligente pentru o agricultură durabilă; iar subsemnata 
a prezentat pentru publicul larg o serie de bijuterii de autor confecționate de doamne și pentru 
doamne care merită a fi apreciate.

Participanții la conferință au avut parte de surprize plăcute, vizitând virtual expoziția de artă 
plastică „Vis și realitate în viziunea artiștilor plastici din Republica Moldova” (https://cloud.
mail.ru/stock/7iVwJgHk3wNYdR93Sge14mV2), realizată de dr. Natalia Procop (USM/AȘM) și 
lectorul universitar Tatiana Bujorean (AMTP). Mai multe doamne ce activează în diferite dome-
nii ale științei s-au regăsit în expoziția virtuală de fotografie „Femeia în cercetare” (https://drive.
google.com/file/d/1gfyRHduWFXhXnbrDlZ8gfAkI41kQ7y3-/view), realizată de subsemnata.

Lucrările conferinței s-au desfășurat pe trei secțiuni, fiecare vorbitor aducându-și o anumită 
contribuție în descoperirea noilor fațete din activitatea sa, prezentarea rezultatelor recente ale 
cercetării, realizate de cercetătorii din Republica Moldova în cadrul Programelor de Stat (2020–
2023). Participanții din Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, în cele 127 de comunicări, 
au abordat probleme stringente ce țin de domeniile sale de cercetare și competență, având ca 
platformă de dezbateri mai multe secțiuni: secțiunea I „Modele feminine în cercetare, artă și 
cultură”, secțiunea II „Științe sociale, economice, umanistice și arte” care a inclus câteva pane-
luri de discuții: Patrimoniul artistic în context naţional și internaţional, Conservarea și restaura-
rea patrimoniului cultural – experiență și bune practici, Patrimoniu etnologic, Studii filologice și 
literare, Patrimoniu arheologic, Patrimoniu istoric, juridic, economic și educațional, precum și 
secțiunea III „Științe ale vieții”.

Organizatorii conferinței au publicat rezumatele comunicărilor, care sunt disponibile publi-
cului larg la link-ul https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/893.
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De asemenea, în cadrul conferinței a fost lansat volumul materialelor celei de-a doua ediții a 
conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea 
societății durabile de mâine” (disponibil la https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Pa-
trimoniul_cultural_de_ieri_2020_culegere%2Barticole_site.pdf), care s-a desfășurat în format 
online la Academia de Științe a Moldovei în perioada 22-23 septembrie 2020.

În condițiile pandemiei, conferința și de datat aceasta și-a ținut lucrările exclusiv în mediul 
online, pe platforma ZOOM, întregul eveniment a fost transmis de partenerul media Institutul 
de Dezvoltare a Societății Informaționale (https://www.youtube.com/watch?v=DlzUqSWwehQ).

În data de 12 februarie 2021, în continuarea conferinței, Academia de Științe a Moldo-
vei, Universitatea de Stat din Moldova, Direcția Cultură a Municipiului Chișinău și Muzeul 
de Istorie a orașului Chișinău au organizat prelegerea publică „Pe treptele vieții (scări, trepte, 
baluștri)”, susținută de subsemnata în Sala panoramică a Muzeului de Istorie a orașului Chișinău 
(https://www.youtube.com/watch?v=OdRDkSfeAR0&feature=youtu.be&ab_channel=IDSITV; 
https://realitatealive.md/prelegerea-publica-pe-treptele-vie-ii-scari-trepte-balu-tri-din-chi-in-
au---121034.html).

Culegerea de față integrează 33 de materiale ale celei de-a III-a ediții a conferinței știinţi-
fice internaționale „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâi-
ne”, desfășurată în 11 februarie 2021 și respectă aceeași structură care a fost adoptată în timpul 
lucrărilor conferinței. Pentru facilitare, am integrat programul conferinței în debutul culegerii, 
sumarul fiind încadrat la finele acestui volum.

Materialele autorilor din Republica Moldova, România și Ucraina au fost concentrate în trei 
compartimente distincte: „Modele feminine în cercetare, artă și cultură” (șase articole), „Științe 
sociale, economice, umanistice și arte” (22 de articole) și „Științe ale vieții (trei articole). Rămâ-
nem în speranța că volumul de față va deveni un suport esențial pentru cercetătorii din diferite 
domeniu, dar care au pe agenda zilei prioritatea numărul 1, și anume patrimoniul cultural al țării 
ce ne identifică ca neam prin repertorierea lui, valorizarea și promovarea în beneficiul societății 
durabile.

Dr. hab. Liliana Condraticova
Președintele Comitetului Organizatoric,

Secretar științific general al AȘM, 
cercetător științific principal Universitatea de Stat din Moldova
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Doctor în istorie Igor ȘAROV
Rector al Universității de Stat din Moldova

PREFAȚĂ

Multstimate Doamne și Domnișoare,
Cele care activați în domeniul științei,

Evenimentul de astăzi este prilejuit de această dată care se cerea a deveni marcată internațional, 
cel puțin printr-o activitate tradițională domeniului Dumneavoastră de implicare intelec-
tuală și sufletească – știința. Astfel, constatăm, o zi în plus marcată oficial în calendar – Ziua 
internațională a femeilor și fetelor cu activități în domeniul științei. O zi în plus în care să vorbim 
de la catedre și tribune despre această ființă și creație extraordinară a naturii sau divinității, în-
zestrată cu atâtea roluri și responsabilități.

Destinul Femeii în cercetare este unul aparte, or identitatea proprie în lumea științei este 
întruchiparea a ceea ce Femeia a năzuit dintotdeauna – dreptul și abilitatea ei de a-și demonstra 
libertatea în gândire și acțiune, cunoștințe profunde, dreptul de a le dezvolta în beneficiul ome-
nirii, de a le materializa în obiecte și concepte care să facă mai bună viața ei, a copiilor ei, a celor 
care sunt în jurul ei.

Istoria umanității relevă o multitudine de personalități feminine care au impulsionat sau chiar 
schimbat cursul obișnuit al lucrurilor. Pornind, să zicem, de la exemplul Marie-Sophie Germain 
o femeie-matematician, fizician și filozof francez din secolul al XVII-lea, unul dintre pionierii 
teoriei elasticității, obținând marele premiu din partea Academiei Franceze de Științe pentru 
tratarea acestui subiect, și ajungând la cel al Natației Gheorghiu, chirurg pediatru, conaționala 
noastră și una dintre cele mai proeminente figuri ale lumii academice moldovenești din seco-
lul trecut, sau la exemplul Cabiriei Andreian Cazacu, femeie-matematician român, membru de 
onoare al Academiei Române și prima femeie conferențiar la Universitatea din București, putem 
urmări destine care au inspirat națiuni și societăți.

Ultimii ani știința devine tot mai feminină. Chiar dacă rămân și domenii ale cunoașterii 
în care femeia are cuvântul său de spus și locul său de afirmare, există domenii întregi în care 
prezența bărbaților este în scădere continuă și aproape că dispare. Tot mai feminine devin ma-
tematicile, fizicile și ingineriile. Feminizate sunt domeniile educaționale și cele ale disciplinelor 
umanistice, filologice în mod special. Nu este un lucru rău, poate chiar dimpotrivă – modul deo-
sebit al femeii de a fi atentă la detaliile și capriciile disciplinei pe care o îmbrățișează, tot așa cum 
este îngăduitoare și răbdătoare cu copiii săi, o face să se impună în descoperirea tainelor naturii 
și secretelor științei de diferite dimensiuni.

Și totodată ea, femeia, rămâne să fie Femeie prin definiție și excepționalitate – tandră, sensi-
bilă, grijulie, atentă, având nevoie de susținere și ocrotire, de înțelegere și dragoste.

Cu această ocazie specială, vă doresc să aveți parte de oameni buni în jurul Dumneavoastră, 
de dragostea celor apropiați, de succese și realizări frumoase de care să Vă mândriți și să ne mân-
drim, prin care să promovați cunoașterea, inovația și excelența lucrului bine făcut.

La acest sfârșit de iarnă, când soarele se căznește să răzbată printre gerurile iernii care nu vrea 
să cedeze, în momentul când recunoaștem în public admirația noastră pentru Femeie ca esență 
de origine divină și ca promotoare de valori științifice, Vă adresez cele mai calde felicitări cu urări 
de sănătate și depline împliniri!

Chișinău, 11 februarie 2021
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COV, Platformă pentru procesarea documentelor eterogene
Nicoleta VORNICU (România), Interdisciplinaritate și abordări actuale privind salvgardarea 

patrimoniului cultural. Cercetare, investigare științifică și autentificare
Rodica STURZA, Tendințe moderne în peisajul consumului global de vinuri 
Svetlana CODREANU (Cehia), Specializarea inteligentă pentru o agricultură durabilă
Liliana CONDRATICOVA, Femeia și bijuteria – Femeia bijutier – Femeia și cercetarea biju-

teriei
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SECȚIUNEA I
MODELE FEMININE ÎN CERCETARE, ARTĂ ȘI CULTURĂ

Moderatori: Liliana ROTARU, Ion XENOFONTOV

Demir DRAGNEV, Ion Valer XENOFONTOV, De la operator radio militar la profesor uni-
versitar: Elena M. Podgradskaia

Mariana ȘLAPAC, Femei arhitect în Moldova răsăriteană
Sidonia TEODORESCU (România), Arhitecta Virginia Andreescu-Haret (1894–1962)
Ruxandra NEMȚEANU (România), Arhitecta Crizantema Stamatescu, adeptă a stilului Art 

Deco
Elena GHEORGHE (România), Doamnele din familia Brâncoveanu
Florentina NIȚU (România), Costumul feminin de secol XVIII și opțiuni simbolice de 

construcție a modernității în Principatele Române
Ion GIURCĂ (România), O artistă din Basarabia și Ecaterina Teodoroiu, eroina de pe Dealul 

Muncelului
Aliona GRATI, Magda Isanos și Basarabia
Aurelian DĂNILĂ, Primadonă și profesor Soprana Lidia Lipcovscaia
Lilia ZABOLOTNAIA, Basarabeanca Anna Tumarkina (1875–1951) – prima femeie doctor 

în filozofie în Europa
Marius MITROF (România), Eliza Leonida Zamfirescu, prima femeie inginer din România
Gherghina BODA (România), Femei hunedorene în cercetarea minieră a Universității din 

Petroșani
Cristina PĂIUȘAN-NUICĂ (România), Nadia Russo-Bossie – pionier al aviației românești, 

în câteva mărturii muzeale
Tetiana KUTSYR (Ucraina), Embroidery research in scientific heritage of Kateryna Mateiko
Liliana ROTARU, Politica de gender a statului sovietic în și prin învățământul superior din 

RSS Moldovenească
Rodica URSACHI, Creația feminină în determinarea profilului artistic din Republica Moldova
Natalia PROCOP, Chișinăul în creația Valentinei Brâncoveanu
Elena MUSTEAȚĂ, Simbolismul chipului feminin în arta grafică a Eudochiei Zavtur
Diana VRABIE, Sanda Golopenția: model cultural de interdisciplinaritate
Liliana PLATON, Imaginea femeii în pictura Valentinei Rusu-Ciobanu
Valeria SURUCEANU, Meșter al învierii materiei
Anatol PETRENCU, Prizonierele Gulagului – mărturii pentru eternitate
Vasile FILAT, Școala Werneriană și contribuția lui Karl și Maria Baisch
Maria ZINOVII, Memoriile Eufrosiniei Kersnovski – o contribuție esențială la cunoașterea 

stalinismului
Oleg DANILCEAC, Coupable de rien
Valentina ENACHI, Femeile din Republica Moldova și democratizarea societății în anii ’90 ai 

secolului al XX-lea
Dumitru-Cătălin ROGOJANU (România), Arethia Tătărescu și rolul său în promovarea pa-

trimoniului cultural gorjenesc
Cristina SPIAN, Aportul feminin în dezvoltarea științelor geologice de pe teritoriul Republicii 

Moldova
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SECȚIUNEA II
ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE, UMANISTICE ȘI ARTE

Panel PATRIMONIUL ARTISTIC ÎN CONTEXT NAŢIONAL 
ȘI INTERNAŢIONAL

Moderatori: Victoria ROCACIUC, Natalia PROCOP

Elena PLOȘNIŢA, Patrimoniul cultural și interesul public. Un punct de vedere
Dan ILIE (România), Muzeul BNR – tezaur de cunoaștere
Aurica ICHIM (România), Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași – pagini   de istorie
Mircea TĂNASE (România), Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” din Buzău – un obiectiv 

de patrimoniu arhitectonic și cultural
Emil DRAGNEV, Sărbătorile mariale în pictura murală a bisericilor moldovenești din secolele 

XV–XVI
Алла ЧАСТИНА, Историографический обзор: творчество архитекторов Бессарабии 

в научных публикациях и архивных источниках во второй половине ХIХ в. – 1917 г.
Светлана ИЛЬВИЦКАЯ, Анна ПОЯН (Federația Rusă), Культурное наследие Кишинева 

1930–50 гг.
Marius – Adrian NICOARĂ (România), Memorialul eroilor regimentului 48 infanterie Bu-

zău, ansamblu monumental realizat în orașul de la curbura Carpaţilor
Valentina URSU, Сâteva monumente de istorie din ținuturile dunărene
Natalia PROCOP, Chișinăul lui Al. Bernardazzi în pictură
Victoria ROCACIUC, Ilustraţii la poezii în grafica de carte a artistului plastic Iurie Brașovea-

nu
Lilia DRAGNEV, Mark Verlan. Procesiunea valorilor mediate din visuri și imaginar
Liliana CONDRATICOVA, Chișinău. Experiențe culturale de neuitat

Panel PATRIMONIU ETNOLOGIC
Moderator: Mariana COCIERU

Mariana COCIERU, Documentarea manifestărilor cutumiare prilejuite de trecerile existențiale 
umane în Basarabia

Tatiana BUJOREAN, Podoabele costumului popular în Basarabia la începutul secolului al XX-
lea

Marina MIRON, Promovarea turistică a orașelor din Republica Moldova prin intermediul 
imagologiei etno-culturale

Viorel GHEORGHE (România), Lumea rurală a Vechiului Regat. Locuințe, alimentație, îm-
brăcăminte, superstiții

Marina CERCAȘIN, Costumul nupțial ca subiect de cercetare
Олэна КОЗАКЕВИЧ (Ucraina), Женское рукоделие в Галичине конца XIX – начала XX 

вв.: кружевоплетение, вязание
Sidonia Petronela OLEA (România), Simbolistica funerară în Transilvania. Motive zoomorfe 

și vegetale
Marina CERCAȘIN, Valorificarea motivelor costumului tradițional moldovenesc în costumul 

nupțial
Олэна ФЕДОРЧУК (Ucraina), Очаг народного искусства как феномен этнической 

художественной традиции
Tatiana COMENDANT, Vasile COMENDANT, Identificarea și diseminarea bunelor practici 

în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național     de către autoritățile publice locale
Elena PINTILEI, Tradiții ale populației românești din sudul Basarabiei: propuneri de recon-

stituire și promovare
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Ирина ИЖБОЛДИНА, La Madame Panina: микропространство русской дворянской 
семьи в цикле Михаила Садовяну «Бессарабские дороги»

Irina SHIKHOVA, Jewish heritage of Onițcani

Panel CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA PATRIMONIULUI 
CULTURAL – EXPERIENȚĂ ȘI BUNE PRACTICI

Moderator: Marina MIRON

Otilia MIRCEA (România), Monede, obiecte de podoabă și accesorii vestimentare din colecțiile 
Complexului Muzeal Național Neamț. Abordări interdisciplinare

Cristina Maria CÎMPIANU (România), Starea de conservare a două exemplare ale Ceaslovu-
lui tipărit la Dubăsari în anul 1794 aflate la Muzeul Eparhial Huși

Elena ARDELEAN (România), Materiale și tehnici utilizate pentru consolidarea suporturilor 
papetare vechi

MOȘNEAGU Mina (România), Contribuții la cercetarea, conservarea și restaurarea icoanelor 
din Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Ana ISCHIMJI, Tehnicile şi procedeele de prelucrare artistică a pieilor
Victoria DANILA, Dezvoltarea de produse funcționale și durabile pentru copiii cu necesități 

speciale
Ana ISCHIMJI, Evaluarea tehnicilor și procedeelor de prelucrare artistică a pieilor prezente pe 

teritoriul Republicii Moldova

Panel STUDII FILOLOGICE ȘI LITERARE
Moderator: Mihaela ENI

Elena PRUS, Relectura „Ciumei”: Albert Camus în căutarea noului umanism
Aurelia HANGANU, Anatol Eremia – „strajer” al toponimiei
Igor CERETEU, Noi contribuții la istoria bibliotecii Mănăstirii Suruceni
Elisaveta IOVU, Noi și Ceilalți în romanul „Mara”. Exercițiu de imagologie literară
Diana DEMENTIEVA, Julia Kristeva: teoria intertextualității
Emanuela ILIE (România), Despre cancer și alţi demoni. Jurnale feminine de criză sau probe 

de credinţă?
Elisaveta IOVU, Imaginea străinului în jurnalul de călătorie irlandez: M. R. Parkinson „Do-

uăzeci de ani în România”
Alina MANOLI, Ipostaze ale personajului feminin în lirica lui A. E. Baconsky
Nadejda ALBU, Chipul femeii în opera lui Cezar Baltag
Mihaela ENI, Pragmatica lingvistică – aspecte teoretice
Rodica GOTCA, Lirica digitalizată – specii în evoluție
Diana DEMENTIEVA, Louise Rosenblatt: teoria tranzacțională
Doina BACIU, Poezia digitală – provocarea estetică a secolului
Irina LUPAȘCO, Istoriile literaturii române cuprinse într-o antologie

Panel PATRIMONIU ARHEOLOGIC
Moderator: Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU

Senica ȚURCANU (România), Coafuri și podoabe pentru cap în arta plastică Cucuteni-Tri-
polie

Livia SÎRBU, Brățări de bronz descoperite în așezarea Trinca Izvorul lui Luca
Vasilica-Monica GROZA, Luminiţa BEJENARU, Mariana POPOVICI, Ozana-Maria PE-

TRARU (România), Syphilis evidences on human skeletons discovered in the necropolis of 15th-19th 
centuries, at the Roman Catholic Cathedral of Iaşi
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Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Patrimoniul arheologic medieval din valea Ciuhurului: 
cercetare și valorificare

Mariana POPOVICI, Vasilica-Monica GROZA, Ozana-Maria PETRARU, Luminița BE-
JENARU (România), Sex determination based on orbital index in medieval human populations of 
Iași city, Romania

Panel PATRIMONIU ISTORIC, JURIDIC, ECONOMIC 
ȘI EDUCAȚIONAL

Moderator: Olesea CAFTANATOV

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, Chestiunea tratatului Basarabiei în cadrul relațiilor ro-
mâno-ruso-italiene în perioada 1920–1927

Lidia PĂDUREAC, Transformările demografice din RSS Moldovenească în anii 1946–1947
Ludmila COJOCARU, Copiii și războiul: reflecții asupra perioadei de sovietizare forțată a 

Transnistriei și Basarabiei
Natalia ALBU, Securitatea inclusivă – indicator al bunei guvernări și dezvoltării durabile
Valentin ARAPU, Clasificarea ciumelor: o perspectivă istorică și etnoculturală
Irina CEACÎR, Cultura organizațională în perioada pandemiei de coronavirus COVID-19
Natalia MELNIC, Importanţă majoră a managementului timpului în managementul curricu-

lar
Amalia ENACHE, Învăţarea experienţială la vârsta preșcolară
Lilia GRANEŢKAIA, Rolul gândirii muzicale în crearea imaginii artistice în studiul pianistic
Cătălina BÎRTĂ, Metode de dezvoltare a auzului muzical în clasa de pian
Elena-Rodica POPA, Interdisciplinaritatea ca factor în corelarea domeniilor de dezvoltare a 

copiilor în educația timpurie
Ludmila FRANȚUZAN, Învățarea școlară: constatări și premise de dezvoltare în contextul 

noilor provocărilor societale
Olesea CAFTANATOV, Intelligent Interfaces
Victoria POSTOLACHE, Reingineria proceselor de business ca instrument pentru asigurarea 

securității economice a întreprinderii
Natalia BRANAȘCO, „Economia verde”: oportunități și provocări social-economice
Ana PASCARU, Perspectiva transformării părții în întreg manifestată în societatea în devenire
Eugenia BOGATU, Sensuri ale raționalității în filosofia pragmatistă americană
Rodica CIOBANU, Cercetarea juridică în tranziție de la tradiționalism spre modernism teh-

nologizat

SECȚIUNEA III. ȘTIINȚE ALE VIEȚII
Moderator: Rodica SIMINIUC, Valeria VRABIE

Ştefan RUSU, Nivelul de infestare cu paraziţi la cervide cu variate tipuri de stresreactivitate
Oleg CHIHAI, Diversitatea parazitofaunei la „mus musculus” din ecosistemele naturale 

şiantropizate ale Republicii Moldova
Aliona GHENDOV-MOȘANU, Coloranți naturali în concepția alimentației sănătoase
Liliana POPESCU, Principii de procesare a produselor lactate corelate obiectivelor de siguranţă 

alimentară
Liliana POPESCU, Abordări alternative ale metodelor tradiționale de conservare a brânzetu-

rilor
Raisa CHIŢAN, Particularităţile microclonării speciilor vacciniumvitis-idaea l. și vaccinium 

macrocarponaiton
Maricica COLȚUN, Conservarea și cercetarea plantelor aromatice în Grădina Botanică



Alina CUTCOVSCHI-MUȘTUC, Cultura in vitro a plantelor medicinale în Grădina Botanică
Elena TOFAN, Natalia CHISELIȚA, Oleg CHISELIȚA, Alina BEȘLIU, Nadejda EFRE-

MOVA, Ana LOZAN, Marina DANILIȘ, Optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor in-
dustriei  de bere și obținere din biomasa de levuri a preparatelor lipidice

Rodica SIMINIUC, Studiul impactului strategiilor biotehnologice asupra fracțiunii toxice a 
glutenului

Mirela-Fernanda ZALTARIOV, Nicoleta VORNICU (România), Metal complexes based on 
polydentate ligands for medicine and catalysis

Alina BEȘLIU, Nadejda EFREMOVA, Natalia CHISELIȚA, Evaluarea acțiunii nanocom-
pozitului chitosan-fier asupra compoziției biochimice a levurii Rhodotorulagracilis CNMN-Y-30

Alina BEȘLIU, Natalia CHISELIȚA, Nadejda EFREMOVA, Oleg CHISELIȚA, Elena TO-
FAN, Ana LOZAN, Marina DANILIȘ, Efectul procedeelor de autoliză asupra conținutului de 
proteine și activității enzimatice în extractele manoproteice a levurilor de bere

Elena IURCU-STRĂISTARU, Alexei BIVOL, Ștefan RUSU, Cristina ANDONI, Research 
on parasitic nematodes and pathogenic virus vectors in intensive apple orchards in different areas 
of the Republic of Moldova

Nadejda EFREMOVA, Alina BEȘLIU, Natalia CHISELIȚA, Oleg CHISELIȚA, Elena TO-
FAN, Ana LOZAN, Marina DANILIȘ, Caracteristica extractului proteic obținut din levuri de 
bere

Nina CIORCHINĂ, Conservarea și menținerea plantelor rare prin vitrocultură
Tatiana SÎRBU, Colecțiile de plante ornamentale – patrimoniu național cu valoare științifică, 

culturală și educațională
Maria TABĂRA, Mecanismul citochininelor în microclonarea arbuștilor fructiferi
Irina SFECLĂ, Schimbul internațional de semințe (index seminum) în Grădina Botanică 

Națională (Institut) „Al. Ciubotaru”
Victoria BOGDAN, Valeria VRABIE, Studii microbiologice ale biomasei de Enterococcusfae-

cium pentru eliminarea efectelor nefaste ale antibioterapiei și restabilirea echilibrului microbian
Svetlana DIACOVA, Managementul otitelor medii la copii
Tatiana GHELMICI, Iulianna LUPAȘCO, HAREA Gheorghe, Liudmila GOLOVATIUC, 

Zinaida SPÎNU-GUZOVATÎI, Importanța aprecierii indicatorilor metabolismului lipidic în he-
patite cronice virale

Elena CHIRVAS, Vlada-Tatiana DUMBRAVA, Iulianna LUPAȘCO, Evaluarea colesterolu-
lui la pacienții cu astm bronșic și infecție cronică VHB

Ольга БУЛАТ, Влияние питания на иммунный статус организма

12 februarie 2021, ora 12.00
Academia de Științe a Moldovei

Universitatea de Stat din Moldova
Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău

Muzeul de Istorie a orașului Chișinău
organizează expoziție de fotografii și prelegerea publică 

„PE TREPTELE VIEȚII” (Scări, trepte, baluștri din Chișinău)
susținută de doctor habilitat în studiul artelor și culturologie

Liliana CONDRATICOVA (secretar științific general al AȘM / cercetător științific 
principal USM)

Eveniment transmis online de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale 
și disponibil la link-ul 

https://www.youtube.com/watch?v=OdRDkSfeAR0&feature=youtu.be&ab_
channel=IDSITV 
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DE LA OPERATOR RADIO MILITAR LA PROFESOR UNIVERSITAR: 
ELENA M. PODGRADSKAIA

FROM THE MILITARY RADIO OPERATOR TO THE UNIVERSITY PROFESSOR: 
ELENA M. PODGRADSKAIA

Summary. A distinguished personality in the field of historical science and university pedagogical 
activity in Moldova during the Soviet period was Elena Martânovna Podgradskaia (1928–?). Slovak 
nationality, originally from the town. Trnava, participated in the anti-fascist insurrection in Slovakia, 
being a military radio operator, then marrying a Soviet officer, left in 1945 for Chisinau, where in 
1957 he graduated from the Faculty of History and Philology of the Chisinău State University, being 
assigned to the Institute of History of the Moldovan Branch of the USSR Academy. Here he went from 
senior laboratory to senior scientific collaborator, and in age 1970 he transferred to the Department 
of Ancient and Medieval History of the US in Chisinau, completing the functions from lecturer to 
university professor (1984). In age 1966 he defended his thesis as a candidate (doctor), and in 1982 
– as a doctor (habilitated) in history. Connoisseur in addition to Russian, Romanian and English, Pol-
ish and Ukrainian, as well as Old Slavic paleography. E. M. Podgradskaia researched in the archives 
of Lvov and Moscow unpublished old documents, regarding the economic relations of the Country 
of Moldova with the countries of Eastern Europe and the Balkan territories of the Ottoman Empire 
from the 15th century XVI–XVII. The research results were presented in three monographs (1966, 
1982, 1991), studies and articles (about 80), related to union conferences (Moscow, Lvov, Chisinau, 
Yerevan, etc.). Some of the documents found, referring to the Romanian-Russian-Ukrainian eco-
nomic relations from the 15th century XV–XVII included them (in collaboration) in the collection 
“The historical relations of the peoples of the USSR with Romania” (vol. I-III, Moscow, 1965–1970, 
Joint Edition of Soviet and Romanian Historians). As a whole, the work of E. M. Podgradskaia made 
a substantial contribution to determining the role of foreign economic relations in the evolution of 
medieval Moldovan society from scientific positions.

Keywords: Elena Martânovna Podgradskaia, university professor, Faculty of History and Philol-
ogy, Chisinău State University, Institute of History, Soviet Moldova.

Elena Martânovna Podgradskaia și-a desfășurat activitatea științifică și științifico-didactică în 
perioada de la sfârșitul anilor 1950 – începutul anilor 1990. Materialele de arhivă1 și memoriile 
colegilor săi de studii și de serviciu (inclusiv ale unuia dintre autorii prezentei comunicări – D.D.) 

1 Arhiva Universității de Stat din Moldova (infra: AUSM), Fond (F.) 1, inventar (inv.) 8, dosar (d.) 51, 
132 file (f). Dosarul personal al profesorului universitar Elena Martânovna Podgradskaia.
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permit punctarea traseului vieții și activității acesteia, inclusiv evidențierea unui moment biogra-
fic mai deosebit la începutul vieții sale mature, asupra căruia ne vom opri. 

De naționalitate slovacă, Elena M. Podgradskaia (Podgradska) s-a născut la 5 ianuarie 1928 
în Trnova, Cehoslovacia, într-o familie de muncitori-constructori2. A început să învețe la școală 
la vârsta de șase ani, absolvind școala medie în primăvara anului 1944. 

În toamna aceluiași an, pe măsura apropierii Armatei Sovietice de Slovacia, aici s-a cristalizat 
o rebeliune militară antifascistă la care a participat și fratele Elenei, care îi încredințează acesteia 
funcția de operator radio militar. În felul acesta, Elena reușește să stabilească legătura cu coman-
damentul unei unități militare sovietice, care vine în sprijinul celor răsculați cu forțe aeropurtate. 
Elena se împrietenești cu conducătorul structurii militare, ofițerul rus V. Krivorotov, cu care 
se căsătorește, iar în vara anului 1945 ajunge în URSS, la Chișinău. Cum s-a adeverit, mariajul 
acestora nu a fost de lungă durată, în autobiografia sa menționând: „În anul 1952, din vina celui 
din urmă (adică, a soțului, n.n.) am divorțat”. Ulterior, în anul 1955 s-a recăsătorit cu Naum Fișer 
(născut în anul 1915), inginer-șef adjunct la Institutul „Moldproiect”. În același an s-a născut și 
fiul lor – Alexandru, viitor specialist în tehnologii informaționale. 

De la momentul sosirii în Moldova sovietică, pentru a se încadra în câmpul muncii Elena 
Podgradskaia este nevoită să însușească limba oficială de atunci – rusa, ceea ce i-a permis ca în 
perioada septembrie 1947 – mai 1952 să fie angajată la Telegraful Central din Chișinău. Visul ei 
era, totuși, să obțină studii superioare, să înțeleagă sensul evenimentelor istorice, inclusiv a celor 
în care a fost atrasă. Pentru că atestatul de studii din Slovacia era considerat unul „burghez”, în 
anii 1950–1952 a urmat studiile seriale la Universitatea Marxist-leninistă de sub egida CC al 
PC(b) al Moldovei3. Cu această „pregătire ideologizată”, în anul 1952, Elena Podgradskaia a fost 
admisă la Facultatea de Istorie și Filologie, Secția Istorie a Universității de Stat din Chișinău. Pe 
lângă faptul că era o studentă străduitoare, aceasta era încurajată și de evenimente politice ale 
timpului, cum a fost moartea lui Stalin (1953). Alături de alte manifestări politice, conducerea 
sovietică depunea eforturi pentru consolidarea „prieteniei popoarelor” țărilor din blocul Pac-
tului de la Varșovia. Printre măsurile întreprinse erau și cele care țineau de aniversarea unor 
evenimente legate de această „prietenie”, inclusiv consemnarea unui deceniu de la insurecția an-
tifascistă slovacă din anul 1944. Țin minte bine (D.D.) cum în toamna anului 1954, în Sala Festivă 
a Universității, Elena Podgradskaia povestea cu mult entuziasm despre derularea insurecției și 
participarea personală a acestea la eveniment, fiind considerată pe bună dreptate eroină a popo-
rului slovac. 

Începând cu anul de studii 1954–1955, profesorul universitar Rudolf Enghelgardt a îndru-
mat-o pe Elena Podgradskaia în realizarea primelor sale cercetări științifice consacrate istoriei 
mișcării antifasciste din Cehoslovacia în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Drept urmare, 
ea prezenta referate la conferințele științifice studențești consacrate diferitor aspecte ale temei 
studiate. În februarie 1957, cu patru luni înainte de termen, decanatul Facultății de Istorie și 
Filologie a organizat susținerea tezei de licență a Elenei Podgradskaia consacrată mișcării de eli-
berare a Slovaciei4 în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale. Teza, apreciată cu calificativul 
excelent, a fost prezentată drept exemplu bun de urmat pentru colegii săi. Pe baza materialelor 
tezei, noua licențiată a publicat primele sale articole științifice, în care Mișcarea de rezistență din 
Slovacia era expusă în contextul valului de insurecție antifascist, organizat în 1944 în întreaga 
Europă Centrală și de Est.

2 Ibidem, f. 10.
3 Ibidem.
4 Formațiune statală dependentă de Germania în anii 1939–1945, după care a fost restabilită de Ceho-
slovacia. A se vedea: Janas Karol, Politica de stat a Slovaciei privind comunitatea romilor în 1939–1989: 
dimensiune politologică. Lucrare de sinteză a tezei de doctor habilitat în politologie (în baza lucrărilor 
publicate) /Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării al Republicii Moldova, Chișinău, 2020, p. 3, 10.
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Desigur, tot așa ca și întreaga istoriografie sovietică din acea perioadă, articolele respecti-
ve, purtau amprenta politicii impuse de regimul totalitar. Absolvind Universitatea de Stat din 
Chișinău cu diplomă de mențiune (document emis la 29 iunie 1957)5, – împreună cu colegii 
săi – Alexandru Moșanu și Demir Dragnev – a fost repartizată de Comisia de Stat pentru a fi 
angajată la Institutului de Istorie, Limbă și Literatură al Filialei Moldovenești a Academiei de 
Științe a URSS6.

Pe 9 septembrie 1957 (după ce a făcut o călătorie în Cehoslovacia, unde și-a vizitat părinții și 
rudele) tânăra specialistă a fost angajată în funcția de laborant superior la Sectorul de istorie al 
țărilor democrației populare, angajații căruia, de regulă, studiau diverse aspecte ale istoriei Ro-
mâniei și Bulgariei în contextul relațiilor lor cu Imperiul Rus, și apoi cu Uniunea Sovietică. Elena 
Podgradskaia și-a început activitatea în sectorul respectiv cu intenția de a include în tematica de 
cercetare și probleme referitoare la relațiile sovieto-cehoslovace, pe care urma să le abordeze. Dar, 
după o discuție cu șeful de atunci al Sectorului – Eugen Russev (viitorul membru corespondent al 
Academiei de Științe a RSS Moldovenești și director al Institutului de Istorie în anii 1961–19717), 
fost coleg de liceu al soțului ei, preferințele tinerei cercetătoare s-au schimbat radical.
5 AUSM, F. 1, inv. 8, d. 51, ff. 12-12v. 
6 Arhiva Națională a Republicii Moldova, Fond P-2848, inv. 10, dosar 718, f. 27.
7 Vezi: Demir Dragnev, Ion Xenofontov, Eugen Russev, fondator al științei academice din Republica 
Moldova, la 100 de ani de la naștere, in: Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr. 4 
(39), 2015, p. 155-158.

Elena M. Podgradscaia (rândul doi, prima din dreapta) împreună cu colegii (Alexandru Moșanu, pri-
mul din dreapta, rândul întâi; Demir Dragnev, al treilea din dreapta, rândul trei; ș.a.) și profesorii din 
Comisia de Stat (profesorii Ivan Meșceriuc, Rudolf Enghelgradt, Iachim Grosul, Mihail Muntean, Ion 
Racul, Serghei Brîseachin), după susținerea examenelor de stat, 1957. Arhiva privată a familiei Drag-
nev; Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00081d
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E. Russev i-a explicat că tematica sectorului este stabilită printr-o dispoziție a unei structuri 
din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist de la Moscova și dirijată de Institutul de 
Slavistică și Balcanistică al AȘ a URSS. El i-a propus să identifice o temă de cercetare care urma să 
se bazeze pe documente inedite din arhive și alte surse necercetate, precum și mai puțin expusă 
influenței schimbărilor din viața politică. Drept exemplu i-a adus schimbările în aprecierea unor 
evenimente contemporane după condamnarea cultului personalității lui Stalin. În acest context, 
E. Russev i-a sugerat o temă referitoare la rolul orașului Lvov în comerțul Moldovei medievale cu 
țările Europei de Est, care putea fi cercetată în baza unor fonduri de documente inedite. Sub în-
drumarea lui, tătara cercetătoare pe parcursul deceniului ce a urmat a parcurs calea spre afirmare 
în calitate de specialist recunoscut al istoriei medievale a Moldovei. 

Concomitent cu confirmarea temei, Elena Podgradskaia a fost transferată în Sectorul de is-
torie a Moldovei din perioada presovietică (includea perioada din cele mai vechi timpuri până 
la sfârșitul anului 1917), unde în anul 1962 devine cercetător științific stagiar, iar între ianuarie 
1963 și 1965 – doctorandă.

În această perioadă a însușit limbile româna, poloneza și ucraineana, necesară studierii istori-
ografiei temei, cercetării documentelor inedite din arhivele Lvovului, Kievului și Moscovei, pre-
cum și a culegerilor de surse publicate. Începând cu anul 1961, Elena Podgradskaia publică arti-
cole în reviste științifice ale academiilor de științe din Moldova (în limba rusă) și din Ucraina (în 
limba ucraineană) consacrate analizei componenței mărfurilor agricole exportate din Moldova 
la Lvov și mărfurilor meșteșugărești exportate din Lvov în Moldova, precum și a rolului mediator 
al acestui oraș în exportul mărfurilor moldovenești în alte centre comerciale din Europa de Est8.
8 Е. М. Подградская, К вопросу о молдавских товаров вывозимых во Львов во второй половине 
XVII века, in: Известия МФАНССР, № 6 (83) 1961; Eadem, Торговые связи Молдавии с 
западноукраинскими землями во второй половине XVI века, in: Известия АН МССР. Серия 
общественных наук, № 11, 1962; Eadem, Ремесленные изделия Львова на молдавском рынке в 
XVI–XVII вв., in: Известия АНМССР, № 8, 1964; Eadem, Про вивïз ремïсничих зиробïв iз Молдавiï 
на львiвський ринок у XVI–XVII ст., in: Украïньский Icторичний журнал, № 1, 1965.

Lector universitar Elena M. Podgradscaia, 1968. Sursă: AUSM, F. 1, inv. 8, d. 51, f. 2
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La 21 mai 1966, a susținut cu brio la Moscova, la Institutul de Slavistică și Balcanistică teza 
de doctor (candidat) în științe istorice cu titlul „Relațiile comerciale ale Moldovei cu Lvovul în 
secolele XVI–XVII”. Ulterior textul tezei cu completările de rigoare a fost publicat sub formă de 
monografie (în volum de 15 coli de autor)9. În același an, Elena Podgradskaia a fost promovată în 
funcția de cercetător științific superior. 

Activitatea științifică din anii 1960 a Elenei Podgradskaia s-a remarcat și prin participarea în 
calitate de alcătuitor la elaborarea prestigioasei colecții de documente și materiale în trei volu-
me: „Relațiile istorice dintre popoarele URSS și România în veacurile XV – începutul celui de al 
XVIII-lea” (ediție bilingvă, publicată la Moscova). Colecția, realizată în anii de tensiuni politice 
dintre URSS și România avea drept scop să demonstreze opiniei publice prezența unor domenii 
de activitate comună, unde aceasta era „fructuoasă”, dovedind premisele istorice ale „prieteniei 
popoarelor”. Drept urmare, Academia RPR și Academia de Științe a URSS, împreună cu Acade-
mia de Științe a RSSM (inclusă, de asemenea, în scopuri politice) au creat un colegiu redacțional 
comun: acad. A. Oțetea (Academia RPR), acad. L. V. Cerepnin, dr. A. A. Novoselski (Academia 
de Științe a URSS), acad. Iachim S. Grosul (Academia de Științe a RSSM) și respectiv colectivul 
de alcătuitori: V. Costăchel, D. Bogdan (Academia RPR), L. E. Semenova (Academia de Științe a 
URSS), N. A. Mohov, Elena Podgradskaia, E. Russev (Academia de Științe a RSSM).

În calitate de alcătuitor, Elena Podgradskaia a participat la elaborarea volumelor I (1965) și II 
(1968), care cuprindeau perioadele 1408–1632 și 1633–167310. Ei i-a revenit sarcina de a depista 
și include în volume documente de arhivă referitoare la relațiile economice ale Moldovei și Țării 
Românești cu principalele centre comerciale ruse și ucrainene: Lvov, Kiev, Moscova și alte orașe.

În paralel cu activitatea științifică, Elena Podgradskaia a desfășurat o bogată activitate în do-
meniul pedagogic. Pe 14 noiembrie 1967 a fost angajată în calitate de lector superior, prin cumul 
extern, la Catedra de istorie antică și medievală a Universității de Stat din Chișinău „V. I. Le-
nin”. Fascinată de munca pedagogică, la 1 decembrie 1970, s-a eliberat din funcția de cercetător 
științific superior al Institutului de Istorie al Academiei de Științe a RSS Moldovenești dedicân-
du-se activității exclusive în domeniul învățământului superior. A fost angajată în calitate de lec-
tor superior la Catedra de istorie antică și medievală la Facultatea de Istorie a Alma Mater, unde 
activase până la acel moment prin cumul. 

Avea o normă didactică de 562 de ore. Această sarcină era divizată pe o serie de cursuri, preda 
disciplina Istoria Evului Mediu la Secția fără frecvență a Facultății de Istorie (30 de ore), la Biblio-
teconomie, Secția de zi (40 de ore) și Secția fără frecvență (10 ore), consultație (15 ore), examene 
și colocvii (115 ore), practica pedagogică (120 de ore), lucrări de curs (160 de ore)11.

La 25 ianuarie 1972, pe bază de concurs a fost angajată în calitate de lector superior titular 
la aceiași catedră, iar anul 1973 devine conferențiar universitar (docent) interimar, apoi, la 21 
noiembrie 1975 obține titlul de conferențiar universitar (docent) titular. 

Conform planului de perfecționare a cadrelor didactice universitare, Elena Podgradskaia, înce-
pând cu 6 septembrie 1976, pe parcursul a patru luni, a efectuat un stagiu de schimb de experiență 
9 Eadem, Торговые связи Молдавии со Львов в XVI–XVII веках, Кишинев: Штиинца, 1968, 224 c.
10 A se vedea recenziile la volumele respective: Д. М.  Драгнев, П. В. Советов, Совместная 
публикация советских и румынских ученых, in: Советские архивы: Научно-теоретический и 
научно-практический журнал Главного архивного управления при Совете Министров СССР 
(Москва). № 2, 1966, c. 108-110. Рец. на книгу: Исторические связи народов СССР и Румынии 
в XV – начале XVIII в.: Документы и материалы: В 3-х т. Том 1-й: 1408– 1632 гг. /Сост.: В. А. 
Костакел, Н. А. Мохов и др.; Ред. колл. тома: В. А.  Костaкел, Л. Н. Пушкарев (отв. ред.), Е. М. 
Руссев, Москва, Наука, 1965, 363 c.; Д. М.  Драгнев, П. В. Советов, Cовместная документальная 
публикация историков, in: Известия АН МССР. Серия общественных наук, 1971, № 3, c. 91-
95. – Рец. на книгу: Исторические связи народов СССР и Румынии в XV – начале XVIII в.: 
Документы и материалы: В 3-х т. Том 2-й: 1633-1673 гг. /Сост.: В. А.  Костaкел, Н. А.  Мохов 
и.др.; Ред. колл.: В. А. Костакел, Л. Н. Пушкарев, Е. М.  Руссев, Москва, Наука, 1968, 446 c. 
11 AUSM, F. 1, inv. 8, d. 51, f. 15.
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la Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”. Experiența acumulată i-a servit drept 
bază pentru a participa la concursul de conferențiar universitar (docent) al Catedrei de istorie an-
tică și medievală, fiind aleasă pe un termen de cinci ani și reconfirmată în fiecare cinci ani.

La ședința Catedrei de istorie antică și medievală din 23 februarie 1983, atunci când s-a dis-
cutat subiectul realegerii în calitate de titular la catedra nominalizată, conferențiarul universitar 
(docentul) Ion Niculiță avea să specifice: „Elena M. Podgradskaia desfășoară o activitate prodigi-
oasă la catedră, este activă în domeniu pedagogic și cel obștesc. Are o bogată activitate științifică, 
având destule publicații științifice. Întrunește toate condițiile pentru a fi realeasă pentru o nouă 
etapă”. Profesorul Rudlof Enghelgardt, șeful catedrei, a ținut să evidențieze faptul că competitoa-
rea: „este autoare a mai multe articole și participă activ la conferințe științifice, predă o disciplină 
fundamentală – Evul Mediu Timpuriu12. 

Activitatea științifică evidențiată de colegii de catedră, începută la Institutul de Istorie, a con-
tinuat-o neîntrerupt paralel cu cea pedagogică. Începând cu anul 1967, Elena Podgradskaia stu-
diază o temă nouă din cadrul direcției de cercetare a problemei relațiilor economice ale Moldovei 
cu țările Europei de Răsărit în Epoca Medievală, cea a relațiilor cu Rusia moscovită. Cercetătoa-
rea participa anual la conferințe științifice unionale (Erevan, Cernăuți, Kameneț-Podolsk ș.a.) 
și la cele organizate la Universitatea de Stat din Chișinău. O deosebită importanță a avut stagiul 
de patru luni efectuat la Moscova atunci când au fost depistate documente originale de arhivă, 
referitoare la tema aleasă. 

Cercetătoarea a lansat în circuitul științific materiale documentare de arhivă referitoare la 
componența mărfurilor exportate din Moscova în Rusia moscovită, a mărfurilor rusești expuse 
pe piețele din Țările Române și din spațiul balcanic. A fost special cercetată politica vamală a Sta-
tului Rus față de țările balcanice, care în scopuri politice avea caracter preferențial. De asemenea, 
în scopuri politice, după cum a demonstrat cercetătoarea, se urmărea atragerea negustorilor și 
meșteșugarilor din țările balcanice de a se strămuta în centrele economice din Rusia13.

O viziune generală a problemei abordate a fost expusă și în monografia „Relațiile economice 
ale Principatului Moldovei și ale țărilor balcanice cu Statul Rus în sec. XVII-lea” (Chișinău, 1980, 
10 coli de autor, în limba rusă). Monografia și articolele științifice publicate au fost puse la baza 
tezei de doctor (habilitat) în științe istorice susținute în anul 1982. Acest fapt a fost raportat ca o 
realizare substanțială a Facultății de Istorie14.

În baza performanțelor științifice (autoarea avea 26 de publicații științifice, inclusiv două 
monografii) și pedagogice (a elaborat mai multe lucrări metodice15) și cu o caracteristică în care 
era prezentată drept o personalitate ce „se bucură de o înaltă autoritate printre studenți și cadrele 
didactice de la Universitate”, la 27 mai 1983, pe bază de concurs, a fost votată în unanimitate, ast-
12 AUSM, F. 1, inv. 8, d. 51, f. 76. 
13 Е. М. Подградская, Новые данные о вывозе молдавских товаров в Россию в XVII веке, in: Известия 
АН МССР. Серия общественных наук, № 2, 1970; Eadem, Молдавское княжество и торговля 
Османской империи с Русским государством (XVII в.), in: Вопросы экономической истории 
Молдавии эпоха феодализма и капитализма, Кишинев: Штиинца, 1972; Eadem, Поселение 
в Русском государстве купцов в ремесленников из государств подвластных Оттоманской 
Порте (вторая половина XVII – начала XVIII в.), in: Тезисы докладов научной конференции 
проф.–преп. Состава КГУ за 1973 г., Кишинев, 1973; Eadem, Таможенная политика Русского 
государства по отношению к купечеству стан Юго-Восточной Европы, входивших в состав 
Османской империи (XVII в.), in: Карпато-Дунайские земли в средние века, Кишинев, 1976.
14 Ion Eremia (coord.), Liliana Rotaru, Valentin Tomuleț, Pavel Cocârlă ș.a., Istoria Universității de 
Stat din Moldova în documente și materiale, Vol. II, Chișinău: Centrul Editorial-poligrafic al USM, 
2019, doc. 74, p. 236.
15 De exemplu, lucrarea „Cum să elaborezi o teză de an la disciplina Istoria Evului Mediu” (cu un vo-
lum total de 2,5 coli de autor) alcătuită de Elena M. Podgradskaia a fost recomandată pentru editare 
și aplicată în practică. Е. М. Подградская, Методическое пособие «Курсовая работа по истории 
средних веков», Кишинев: КГУ, 1985. Vezi AUSM. F. 1, inv. 8, d. 51, f. 81, 109.
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fel Elena Podgradscaia fiind confirmată în calitate de profesor universitar16, iar la 14 decembrie 
1984, Comisia Superioară de Atestare de sub egida Sovietului de Miniștri a URSS i-a acordat 
diploma de profesor17.

La un nou stagiu la Universitatea de Stat din Moscova „M. V. Lomonosov”, Elena  Podgra-
dscaia a fost delegată în perioada 5 septembrie – 5 decembrie 1983, unde a frecventat lecțiile 
titularilor unui curs teoretic (conferențiarului universitar L. Braghin) și practic (profesorului
universitar I. Saprâkin) de istorie medievală. În bibliotecile publice moscovite a studiat is-
toriografia bulgară, cehă, slovacă, poloneză și românească referitoare la relațiile economice 
ale Țărilor Române cu țările Europei Centrale și de Est în sec. XVI–XVII. La această temă a 
acumulat noi documente inedite din arhivele istorice centrale de la Moscova. De aseme-
nea, a participat la lecturile științifice organizate la 25–27 octombrie 1983 în cadrul Institu-
tului de Istorie Universală a Academiei de Științe a URSS cu ocazia comemorării academici-
enilor S. D. Skazkin și L. V. Cerepnin. În referința privitoare la desfășurarea stagiului la uni-
versitatea respectivă, semnată de membru corespondent al Academiei de Științe a URSS E. V. 
Udalțov, șeful Catedrei de istorie medievală a Facultății de Istorie și I. Saprâkin (coordonato-
rul stagiului) se specifică că „Elena M. Podgradscaia a avut o atitudine foarte responsabilă... 
Un merit aparte o reprezintă activitatea de stagiu la arhive și biblioteci, drept rezultat fiind elabo-
rarea a două articole științifice «Relațiile comerciale dintre Cehia și Slovacia cu Ucraina și Rusia 
în secolele XV–XVII» și «Rolul intermediar al Poloniei și Transilvaniei» în relațiile economice 
ale Cehiei și Slovaciei cu Moldova»”18. Un alt stagiu a fost realizat la aceeași universitate în peri-
oada 7 februarie – 10 aprilie 1987 pe parcursul căreia a fost continuată studierea istoriografiei și 
depistarea materialelor de arhivă referitoare la tema de cercetare aleasă.

La această etapă, nivelul atins de activitate sa științifică și științifico-didactică i-a permis 
să se implice activ în pregătirea științifică a studenților, care prezentau referate la conferințele 
științifice studențești, să participe în calitate de referent și conducător al tezelor de doctorat. A 
fost referent științific la cinci teze de doctor în istorie. De exemplu, în anul 1982, a fost referent 
16 Ibidem, ff. 71, 78.
17 Ibidem, ff. 86-87.
18 Ibidem, f. 82. 

Profesor universitar Elena M. Podgradscaia, 1987. Sursă: AUSM, F. 1, inv. 8, d. 51, f. 90
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științific la tezele de doctor (candidat) în istorie elaborate de Andrei Eșanu și Gheorghe Gonța, 
conducător științific la teza de doctorat susținută în anul 1991 de Emil Dragnev.

Fiind o bună cunoscătoare a mai multor limbi (rusă, română, engleză, poloneză, cehă, slo-
vacă, ucraineană), Elena Podgradscaia a avut posibilitatea să studieze profund opera științifică a 
istoricilor occidentali, neaccesibili până atunci cititorilor sovietici, să facă cunoștință cu diverse 
concepții referitoare la tematica de cercetare pe care o aborda. Aceasta i-a permis să examineze 
sursele acumulate referitoare la Țările Române în contextul unor procese economice general 
europene din perioada cercetată. 

Drept urmare, în anul 1991, Elena M. Podgradscaia editează o a treia monografie cu titlul 
„Relațiile economice ale Moldovei cu țările Europei Centrale și de Est în secolele XVI–XVIII”19. 
Autoarea a examinat evoluția comerțului extern al Moldovei în contextul proceselor caracteris-
tice etapei formării pieței europene și mondiale, cum ar fi „revoluția prețurilor” în urma desco-
peririlor geografice, specializarea Europei Centrale și de Est în producerea de mărfuri agricole, 
crizei economice din a doua jumătate a sec. al XVII-lea, specializarea Țărilor Române în exportul 
de animale și produse animaliere pe piața europeană și rolul de intermediar a Transilvaniei și a 
Poloniei în acest export. Cercetătoarea a prezentat materiale documentare care combat viziunea 
despre monopolul otoman asupra exportului din Țările Române, demonstrând prezența doar a 
unor restricții temporare, deoarece Poarta era interesată ca Moldova și Țara Românească să ca-
pete cât mai mulți bani pentru a achita dările oficiale și neoficiale față de dânsa20. Monografia își 
păstrează actualitatea pentru cercetătorii și cititorii interesați în cunoașterea profundă a istoriei 
comerțului românesc la începutul epocii moderne timpurii.

Pe 26 februarie 1991, Senatul Universității de Stat din Moldova a reales-o pe Elena Podgra-
dscaia în postul de profesor universitar la Catedra de istorie medievală și modernă21, salariul 
lunar constituind 520 de ruble22 însă, în scurt timp, la 7 iulie 1991 se pensionează23 și pleacă la 
fiul său Alexandru, stabilit peste hotarele Republicii Moldova.

Dorul de casă, de Slovacia, a fost omniprezent în biografia privată și științifică a Elenei M. 
Podgrascaia pe parcursul întregii vieți. A fost martoră la atrocitățile comise de țările Pactului de 
la Varșovia care au invadat Cehoslovacia în anul 1968. Posibil acest fapt a distanțat-o de con-
vingerea referitoare la „rolul eliberator al URSS” în cadrul Europei Centrale și de Est. Nu a fost 
membru de partid. 

Pe parcursul timpului, Elena M. Podgradscaia a desfășurat o intensă activitate de disemina-
re a cunoștințelor istorice în RSS Moldovenească. A fost președinte a Societății Pasionaților de 
Carte, vicepreședinte al Asociației „Știința” a Facultății de Istorie. Era caracterizată ca o persona-
litate „cu inițiativă, executoare, un angajat bine pregătit din punct de vedere teoretic, un pedagog 
exigent”24. A fost distinsă cu medaliile „Pentru muncă activă” (1986) „Veteran al Muncii”, nomi-
nalizată cu diferite diplome ale instituțiilor științifice și educaționale din RSS Moldovenească, 
RSS Ucraina, RSS Armeană. 

Cazul profesorului universitar Elena M. Podgradscaia în sistemul de învățământ superior 
din Moldova sovietică este unul deosebit atât ca biografie individuală, cât și științifică. A reușit 
să-și depășească statutul social, menținând, totodată, și o anumită distanțare față de tributul 
politico-ideologic inerent istoricului din perioada sovietică. Fundamentul pregătirii intelectuale 
„de esență burghez” a constituit un impediment în „integrarea” intelectuală de sorginte sovietică.
19 Е. М. Подградская, Экономические связи Молдавии со странами Центральной и Восточной 
Европы в XVI–XVII вв., Кишинев: Штиинца, 1991.
20 A se vedea și articolul: Eadem, К вопросу о Турецкой монополии на внешнюю торговлю 
Молдавии и Валахии и ее влияние на историческое развития княжеств в XVI–XVII вв., in: Юго-
Восточная Европа в эпоху феодализма, Кишинев: Штиинца, 1973.
21 AUSM, F. 1, inv. 8, d. 51, f. 130. 
22 Ibidem, f. 131.
23 Ibidem, f. 132.
24 Ibidem, f. 67.
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O ARTISTĂ DIN BASARABIA ȘI ECATERINA TEODOROIU, 
EROINA DE PE DEALUL MUNCELUL

AN ARTIST FROM BESSARABIA AND ECATERINA TEODOROIU, 
THE HEROINE FROM MUNCELUL HILL

Summary. The War of Integration of Romania, witnessed some heroic deeds of the participants, 
among whom were distinguished those who had „hero death”. Among the heroes of the Romanian 
people from this war, Ecaterina Teodoroiu remained a unique character, her death on Dealul Munce-
lul being evoked for over 100 years. At the initiative of some women from the National League of 
Women and the military from the 11th Infantry Division, of which she was part at the time of her 
death, in Slatina, Brăila and Târgu Jiu, monuments dedicated to the heroine were erected during the 
interwar period.

One of them is the Mausoleum of Ecaterina Teodoroiu from Târgu Jiu, a work of art by the 
Petrașcu Militia, a sculptor born in Chisinau, requested by Atenia Tătărescu to conceive and create 
the monumental work of art. The artist, a former student of Constantin Brâncuși, made a public work 
commissioned by Areta Tătărescu, which was inaugurated on September 8, 1935, in the presence of 
King Carol II and a large audience. Unanimously appreciated, the work of the Petrașcu Militia is still 
enthroned today in the center of Târgu Jiu, being appreciated as a work of great artistic and symbolic 
value.

Keywords: army, artist, fight, hero, inauguration, initiative, monument, scout, sculptor, study.

În această zi, inedită prin destinație, cea a fetelor și femeilor din domeniul științelor, este un 
prilej fericit să aducem în atenție personalități feminine care au rămas în istoria unor națiuni 
sau în patrimoniul mondial al tuturor domeniilor de activitate. Comunicarea de față este desti-
nată evocării vieții și activității unei eroine din Războiul de Întregire a României-sublocotenent 
onorific Ecaterina Teodoroiu, a cărei amintire este păstrată și prin monumentele de for public 
create și amplasate la Slatina, Brăila, Târgu Jiu și București. Unul dintre cele mai impresionante 
este sarcofagul sau mausoleul, cum mai este denumit, realizat de către sculptorul Milița Petrașcu, 
născută la Chișinău și stabilită la București, unde a conceput și finalizat cea mai mare parte a 
operei sale în perioada 1923–1976.

Ecaterina Teodoroiu, numită de către generalul H. M. Berthelot ,,Ioana d᾿Arc a României”, 
iar de către cei mai mulți autori care au scris despre personalitatea sa ,,Eroina de la Jiu” este de 
fapt ,,Eroina de pe Dealul Muncelul”, situat la câțiva km. vest de orașul Panciu, Județul Vrancea, 
acolo unde a căzut în luptă în seara zilei de 22 august/4 septembrie 1917, pe timpul unui atac 
asupra inamicului.

Eroina noastră are o istorie interesantă, frumoasă și tragică, idealizată în multe dintre lucrări-
le, studiile, articolele care i-au fost dedicate de peste o sută de ani. Prezentarea și analiza vieții și 
faptelor eroice ale Ecaterinei Teodoroiu, trebuie realizată având în vedere și faptul că marea uni-
tatea din care a făcut parte, Divizia 11 infanterie, comandată de către generalul Ernest Broșteanu, 
a fost prezentă în Basarabia în perioada ianuarie-martie 1918, unde a restabilit ordinea grav 
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afectată de acțiunea elementelor bolșevice și trupelor ruse scăpate de sub comandă1, iar cel mai 
impozant monument care-i este dedicat aparține unei artiste născute la Chișinău.

Cine era Ecaterina Teodoroiu
Născută la 14 ianuarie 1894 în comuna Vădeni, lângă Târgu-Jiu, era cel de-al treilea copil din 

cei opt ai familiei Vasile și Elena Toderoiu, cinci băieți (Nicolae, Eftimie, Andrei, Ion, Vasile) și 
trei fete (Ecaterina, Elisabeta, Sabina). A învățat la școala primară din satul natal, fiind înscrisă 
în documentele școlare cu numele de Teodoroiu, apoi, până în 1909, la școala româno-germană 
din Târgu-Jiu. Dorind să devină învățătoare, s-a hotărât să plece la un gimnaziu-pension din 
București, spunând părinților săi că: ,,Nu mai putem s’oducem mai departe cu sărăcia, mă duc 
unde m’a îndrepta Dumnezeu”.2 La București urmat și cursuri pentru infirmieră medicală, a avut 
contact cu primii cercetași din România, intrând în 1913 în cohorta „Păstorul Bucur”, condusă 
de către Arethia Piteșteanu, cea care în 1916 a devenit soția lui Gheorghe Tătătescu, în mai multe 
rânduri ministru de externe și prim ministru al României, care peste ani a fost implicată în păs-
trarea și promovarea memoriei Ecaterinei Teodoroiu. 

În vara anului 1914, Ecaterina a revenit la Târgu-Jiu, unde și-a continuat activitatea ca cercetaș 
în cadrul cohortei „Domnul Tudor”, sub conducerea lui Liviu Teiușanu, cel care a ajuns ofițer în 
armata română, pe care l-a reîntâlnit la Iași în anul 1917. Odată cu intrarea României în război, 
la 14/27 august 1916, Ecaterina, dorind să-l însoțească pe front pe fratele său Nicolae, a activat 
ca infirmieră la Regimentul 18 infanterie ,,Gorj”. După moartea lui Nicolae, căzut la datorie în 
zona Porceni, Ecaterina a hotărât să participe activ la luptele purtate de către armata română 
împotriva invadatorilor germani și a cerut permisiunea comandantului Diviziei 2 infanterie să 
fie transferată la Regimentul 18 infanterie ,,Gorj”. Voluntarul Ecaterina Teodoroiu a luptat în 
primele linii în plutonul din care făcuse parte fratele său, sub comanda locotenentului Gheorghe 

1 Pe larg în, Ion Giurcă, Generalul Ernest Broșteanu eliberator al Basarabiei. Editura Militară, Bucureșri, 
2020.
2 Apud, Cultura poporului, Anul VII, Nr. 224, București 1 aprilie 1928.

Ecaterina Teodoroiu la Iași în anul 1917
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Gheorghițoiu. În noaptea de 3-4/16-17 noiembrie 1916, în luptele din zona Brătuia – Dealul 
Rășina – Peșteana – Tunși, Ecaterina a fost luată prizonier, dar a reușit să fugă de sub escortă, iar 
pe timpul urmăririi a fost ușor rănită la piciorul drept. 

După luptele de la Bărbătești, din 5-6/18-19 noiembrie 1916, Ecaterina a participat la con-
fruntările din zona Țânțăreni și la contraofensiva de la Filiași, unde a fost rănită de schijele 
unui obuz care i-au fracturat tibia și coapsa stângă. A fost dusă de urgență la spital în Filiași. În 
condițiile înaintării inamicului în Oltenia, a fost evacuată inițial la Craiova, apoi la București. În 
timp ce se afla în spital, pe fondul evacuărilor în Moldova, a fost mutată la Iași și internată la Spi-
talul nr. 266, amenajat în localul Liceului Național, unde a fost îngrijită de către medicul Maria 
Gavrilescu. Pentru faptele sale de arme, soldatul-voluntar Ecaterina Teodoroiu a fost decorat, în 
martie 1917, mai întâi de organizația de cercetași cu „Virtutea cercetășească” de aur, apoi, după 
o vizită a reginei Maria la spitalul în care era îngrijită, i s-a acordat „Virtutea Militară” de război 
clasa a II-a și gradul de sublocotenent onorific.3 Festivitatea de conferire a decorației a avut loc la 
19 martie/1 aprilie 1917, în prezența regelui Ferdinand I. 

La Regimentul 43/59 infanterie
După vindecarea rănilor, Ecaterina Teodoroiu a solicitat să revină în mijlocul gorjenilor săi, 

dar unitatea în care luptase se afla departe, în Subcarpații Vrancei, în compunerea Armatei 2, ră-
masă pe front. La Iași l-a întâlnit pe sublocotenentul Gheorghe Mănoiu, fratele unei foste colege 

de clasă de la Târgu Jiu, care făcea parte din Regimentul 43/59 infanterie, dislocat la Codăești, nu 
departe de Vaslui. Prin urmare, a solicitat repartiția la această unitate, aprobarea fiind dată după 
mai multe intervenții la înalt nivel. Ajunsă la Regimentul 43/59 infanterie, maiorul Ion Mareș, 
comandantul regimentului a prezentat-o ofiţerilor din unitate la popota unităţii, unde a fost ac-
ceptată tacit, urmând să se ocupe de îngrijirea militarilor din Compania 7 infanterie comandată 
de către sublocotenentul în rezervă Gheorghe Mănoiu, cu care se cunoștea din perioada luptelor 
de la Jiu. Situaţia grea din zona de dispunere a regimentului a determinat-o să meargă la Iași, 
unde a obţinut o audienţă la regina Maria, căreia i-a expus situaţia militarilor din unitatea pe 
lângă care se atașase, mai ales lipsa sării atât de invocată de soldaţi. Prin urmare, la plecare, din 
dispoziţia reginei Maria, a fost organizat un transport de 400 kg de sare și câteva mii de ţigări, 
care au fost distribuite oamenilor din regiment. O inspecţie a locotenent-colonelului Lazăr Ră-
dulescu, șeful de stat-major al Diviziei 11 infanterie, aparent binevoitoare în legătură cu prezenţa 
Ecaterinei Teodoroiu în zona de dispunere a Regimentului 43/59 infanterie, determinată de o 
reclamație în legătură cu prezența sa, s-a finalizat cu ordinul comandantului unităţii ca „intrusa“ 
să părăsească unitatea.
3 Decretul nr. 191, 10 martie 1917, in: Monitorul Oficial, nr. 292, 16 martie 1917.

Sublocotenenții Ecaterina Teodoroiu și Gheorghe Mănoiu
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Situaţia tinerei Ecaterina, cercetaș în Legiunea „Domnul Tudor”, a fost prezentată locotenent-
colonelului Gheorghe Stârcea, aghiotant la Casa Militară Regală, de către căpitanul Liviu Teiu-
șanu, comandantul Companiei 2 elevi din cadrul Școlii Militare de Infanterie Iași, care a evocat 
istoricul activităţii acesteia în cadrul Regimentului 18 infanterie Gorj, unde era mobilizat și fra-
tele său, alături de care a luptat în campania din anul 1916: „În calitate de instructor al legiunii 
din care făcea parte, consider că cercetașa Teodoroiu a fost o domnișoară corectă și a dat dovadă 
de mult curaj, abnegaţie până la deznădejde și iubire familială, în plus, convingerea îndeplinirii 
îndatoririlor conștiincioase ale Legii Cercetașilor, meritând toată admiraţia acestei Jeana d’Arc a 
noastre, ce se cuvine a fi recompensată, chiar dacă neseriozitatea vârstei sale încă fragede i-ar da 
aparenţa unei vivandiere din vechea armată franceză.”4

Rezolvarea situaţiei Ecaterinei Teodoroiu a venit de la colonelul Ernest Broșteanu, coman-
dantul Diviziei 11 infanterie, care, după ce a primit-o în audienţă și l-a informat verbal pe princi-
pele Carol despre situaţie, a decis ca aceasta să-și continuie activitatea în cadrul aceleiași unităţi, 
acordându-i-se respectul cuvenit. La 21 februarie/6 martie 1917 colonelul Ernest Broșteanu a 
transmis comandantului Brigăzii 21 infanterie și celui al Regimentului 43/59 infanterie: ,,Veți bi-
nevoi a cunoaște că Domnișoara cercetașe Ecaterina Teodoroiu este autorizată a-și continua activi-
tatea ce îndeplinește în Compania 7, comandată de Subloc. Gh. Mănoiu. Va fi considerate și tratată 
cu cea mai mare îngrijire, astfel cum merită un suflet nobil, cinstit, demn și plin de sentimentul de 
sacrificiu al D-sale. Va lua masa gratuit la popota ofițerilor, undei se va da cinstea cuvenită.”5

Din acel moment, în contextul deficitului de ofiţeri, Ecaterina Teodoroiu a fost încadrată 
comandant de pluton, luând parte la programul de pregătire a trupei în cadrul companiei co-
mandată de sublocotenentul Gheorghe Mănoiu.

Moartea Ecaterinei Teodoroiu
În plină desfășurare a luptelor din zona Mărășești, Divizia 11 infanterie a primit ordin să 

se deplaseze în zona operațiilor militare, regimentul din care făcea parte Ecaterina Teodoroiu, 
executând un extenuant marș pe jos timp de câteva zile, în condiții de temperaturi ridicate, praf, 
apă și hrană insuficientă calitativ. Așa cum au descris contemporanii: ,,Când am pornit pe front în 
ziua de 4 August 1917, iarăși s-au făcut stăruințe de d-l general Broșteanu, comandantul diviziei, și 
de comandantul regimentului nostru, de a rămâne la o formație ușoară în raport cu sexul său slab, 
dar absolut nimic nu a putut să o înfrângă de la calea ce apucase, de la voința sa eroică să lupte și 
să moară pentru țară.”6

Unul dintre ofițerii din regiment avea să descrie mai târziu atitudinea Ecaterinei pe timpul 
marșului din zona Codăești-Vaslui spre Mărășești: „Am văzut-o mai târziu, când regimentul tre-
buia să schimbe cantonamentul, urmând coasta Movileilui Burcel, Ecaterina Teodoroiu mergea pe 
jos, lângă doi ofițeri călări, cu arma în bandulieră, cu tot echipamentul în greutatea unui soldat, 
deși gradul ei ofițeresc o scutea de aceasta. La invitațiile ofițerilor de a-i ceda un cal, ea respinge 
cu încăpățânare, mărturisind dorința de a da dovadă în adevăr trupească a bărbăției și că gradul 
dobândit prin grația Regală, ca o răsplată, este înainte de toate binemeritat.”7 Echipamentul său 
cuprindea ,,…armă, rânită, cartușieră cu 160 cartușe, 5 grenade și un sac de pesmeți,  în care purta 
tot cartușe hrană pentru nemţi, cum glumea ea.8

4 Marian Moșneagu, Legenda Ecaterinei Teodoroiu: Ce spun Arhivele Militare, in: „Historia”, nr. 136, 
mai, 2013.
5 AMNR, fond Marele Stat Major, Serviciul istoric, dosar nr. 1761, f. 135.
6 Pr. D. Brumușescu, Cuvântare ținută la desvelirea monumentului eroinei Ecaterina Teodoroiu la Sla-
tina în ziua de 7 iunie 1925, in: Cultul Eroilor, aprilie - iunie, 1925, p. 17. 
7 Atenia Călugăreanu, Ce poate și o femeie, Cultul Eroilor Noștri. Organ al Societăţii Mormintele Ero-
ilor, 7 septembrie, 1922, p. 7.
8 Glorificarea eroinei Ecaterina Teodoroiu, in: Gazeta Transilvaniei, Anul XCVIII, nr. 71, Joi 12 sep-
tembrie 1935, p. 3. 
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Unitatea din care făcea parte și Ecaterina Teodoroiu a ajuns la Barcea Nouă în ziua de 6/19 au-
gust 1917, pe malul stâng al Siretului, unde trupele și-au refăcut capacitatea de acțiune, pentru ca 
la 15/28 august să se afle la Călimănești. Conform ordinelor eșalonului superior, primele unități 
ale Diviziei 11 infanterie au intrat în luptă în ziua de 19 august/1 septembrie 1917, iar Regimentul 
43/59 infanterie în dimineața zilei de 21 august/3 septembrie 1917.

În ziua de 22 august/4 septembrie, până la ora 12.30, pe tot frontul a fost acalmie, întreruptă 
rar de focuri de artilerie. Deși s-a încercat executarea unor recunoașteri la inamic de către patrule 
din Regimentul 42/66 infanterie și Regimentul 43/59, datorită poziţiilor dominante ocupate de 
acesta și ripostei ferme cu armament automat, toate acţiunile au eșuat. Cel mai tragic eveniment 
din acea zi consemnat în Registrul istoric al Diviziei 11 infanterie este acesta: „Către ora 21, 
inamicul a întreprins un atac prin surprindere, cu patrule tari, care s-au apropiat de tranșeele Re-
gimentului 42/66 și Regimentului 43/59, servindu-se numai de grenadă și mitraliere, în timp ce cu 
bombardiere de tranșee trăgeau asupra rezervelor. Incursiunile au fost respinse. În această luptă a 
fost ucisă eroina Ecaterina Teodoroiu.”9

Moartea Ecaterinei Teodoroiu a fost evenimentul tragic al nopţii de 22-23 august/4-5 septem-
brie 1917, moment evocat și în ,,Ordinul de Zi nr. 1” semnat de comandantul Regimentului 43/59 
infanterie, colonelul Constantin Pomponiu, în care se arăta: „În timpul ciocnirii de ieri-noapte pe 
Dealul Secului, a căzut în fruntea plutonului său, lovită în inima-i generoasă de două gloanţe de 
mitralieră, voluntara Ecaterina Teodoroiu din Compania 7. Pildă rară a unui cald entuziasm, unit 
cu cea mai strălucitoare energie, aceea pe care unii au numit-o pe drept cuvânt «Eroina de la Jiu», 
și-a dat jerfa supremă, lipsită de orice trufie, de orice deșartă ambiţie, numai din dragostea de a 
apăra pământul patriei noastre, cotropit de dușmani. Ecaterina Teodoroiu a fost la înălţimea celor 
mai viteji apărători ai ţării sale, pe care i-a întrecut prin puterea cu care își înfrângea slăbiciunea 
femeiască, știind să dovedească vigoarea bărbăţiei de trup și de suflet și calităţile întregi ale unui 
ostaș îndrăzneţ, neobosit și plin de entuziasmul de a se face folositor cu orice preţ.

Aceea care a luptat ca un viteaz din alte vremuri la Tg. Jiu, aceea care a desfășurat o energie rară 
împotriva morţii albe, care a secerat pe camarazii ei bolnavi de tifos exantematic, pornise din nou 
la luptă cu un avânt renăscut, cu nădejdea că va contribui și ea la opera cea mare a răzbunării, la a 
cărei pregătire a luat parte activă. A căzut înainte de a ajunge la ţelul acestei revanșe. Și-a dat viaţa 
cu simplitatea eroismului adevărat, nu pentru a obţine apoteoza de vorbă, ci pentru că așa cerea 
inima ei, pentru că așa cerea sufletul ei că i se împlinește datoria vieţii.

Aceea – care în vitejia-i comunicativă a murit în clipa când se descoperea spre a-și îndemna 
ostașii cu vorbele «Înainte băieţi, nu vă lăsaţi, sunteţi cu mine» – are drept din clipa aceasta la cin-
stirea veșnică a tuturor românilor. Pentru dragostea-i de ţară, pentru simţu-i rar al datoriei, pentru 
energia și avântul cu care și-a împlinit ceea ce socotea misiunea ei până la jertfa supremă, o citez la 
ordin de zi pe regiment, dând-o ca pildă tuturor ostașilor.”10

Momentul morţii Ecaterinei Teodoroiu a fost evocat la 7 iunie 1925 de fostul preot al Regi-
mentului 43/59 infanterie, Dumitru Brumușescu, într-o cuvântare rostită cu ocazia dezvelirii 
monumentului eroinei la Slatina: „Când am pornit pe front în ziua de 4 august 1917, iarăși s-au 
făcut stăruinţe de către domnul general Broșteanu, comandantul diviziei, și de comandantul regi-
mentului nostru, de a rămâne la o formaţiune ușoară în raport cu sexul său slab, dar absolut nimic 
nu a putut să o înfrângă de la ceea ce apucase de la voinţa sa eroică să lupte și să moară pentru ţară. 
Și a murit ca o eroină din poveste, în fruntea plutonului său, în noaptea de 21/22 august 1917 în 
luptele de la Muncel, lângă Poenile Popii, străpunsă de două gloanţe inamice în regiunea inimii, și 
pentru că (sic!) căzuse în zona periculoasă, sub furia gloanţelor inamice și ca să nu rămână pradă 
corbilor care roiau toată ziua deasupra cadavrelor ce nu se putea înmormânta, locotenentul Măno-
iu, originar din acel loc cu Ecaterina Teodoroiu, a săvârșit actul eroic de a înfrunta furia gloanţelor 
dușmane, târându-se ca șarpele pe pântece până la locul unde căzuse și, apucând-o de picior, a 
târât-o mai mult ca o sută de metri până la posturile noastre, de unde au luat-o sanitarii, ducând-o 
9 AMNR, fond RIJO, Divizia 11 Infanterie, dosar nr. 1912, f. 167.
10 Cultul Eroilor Noștri, Organ al Societăţii Mormintelor de Război, nr. 2/1921, p. 30. 
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la postul de comandă. În acea noapte au căzut mulţi viteji de ai noștri, pentru că nu aveam poziţia 
consolidată cu tranșee, între care: căpitanul Dimitrie Morjan, care tot asemenea a fost adus la ai 
noștri, iar alţi soldaţi nu au mai putut fi aduși și au fost devoraţi de păsările răpitoare. A doua zi 
s-au luat măsuri pentru înmormântarea eroilor pe care am săvârșit-o cu tot fastul religios și cu toate 
onorurile date de trupe eroilor. Iar pe Ecaterina Teodoroiu și căpitanul Morjan i-am înmormântat, 
puși mai înainte în două sicrie și în două gropi separate pe valea Codeiului și în marginea drumului 
ce urcă la Poenile Popii, în pădurea lui Apostoleanu, la umbra fagilor seculari, înfingându-se câte 
o cruce la capul fiecăruia. Fraţilor! Sufletul ei măreţ s-a suit la ceruri ca să povestească strămoșilor 
cum știu cei de astăzi să lupte pentru neam și lege. Ea se vede că a fost aleasă de destinul istoric să 
reînvie și să redea iarăși realitate a legendelor. Prin moartea ei a înflorit pentru vecie datina nea-
mului și a sporit comoara de basme cu o nouă și măreaţă icoană.”11

Mormântul Ecaterinei Teodoroiu din Valea Codeiului, a fost în atenția localnicilor timp de 
aproape patru ani de zile. În contextul centenarului Revoluției lui Tudor Vladimirescu din anul 
1821, la solicitarea unui grup de inițiativă din Târgu Jiu, autoritățile statului român au aprobat 
mutarea rămășițelor pământești ale eroinei în orașul pentru a cărui apărare luptase în toamna 
anului 1916. În conformitate cu procedurile legale ale vremii, în cadrul unui ceremonial militar 
și religios desfășurat în ziua de 4 iunie 1921, osemintele Ecaterinei au fost deshumate și trans-
portate la Târgu Jiu, într-un vagon special pe direcția Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău, Ploiești 
București, unde în timpul scurtelor opriri s-au desfășurat manifestări de pietate și recunoștinţă 
față de eroina de la Muncel. În Gara de Nord, vagonul, acoperit cu flori și drapelul tricolor, a fost 
primit cu multă însufleţire de oficialităţile Capitalei, de elevi de școală, de numeroși locuitori 
ai orașului. În ziua de 8 iunie 1921, înainte de plecarea din București a cortegiului funerar, s-a 
desfășurat un ceremonial militar, fiind date onoruri la sicriul din metal în care se aflau osemin-
tele eroinei sublocotenent Ecaterina Teodoroiu. Cortegiul constituit includea și două tunuri din 
cele capturate de către căpitanii Nicolae Pătrășcoiu și Ioan Neferescu, ambii din Regimentul 18 
infanterie, a străbătut străzile Capitalei în prezența unui numeros public și a însoţit sicriul la 
Târgu-Jiu. Acolo, în ziua de 9 iunie 1921, sicriul a fost depus în cavoul amenajat special în faţa 
clădirii Primăriei. La ceremoniile organizate în prezența unui numeros public, a participat și 
poetul Octavian Goga, care a rostit un emoționant discurs, care, din păcate, nu a fost consemnat 
de către reprezentanții presei. 

Inițiative pentru ridicarea de monumente dedicate Eroinei de la Muncel 
În primăvara anului 1919, când țara și armata sa erau antrenate în luptele de la Nistru și Tisa 

pentru apărarea Marii Uniri din anul 1918, la Craiova s-a lansat prima inițiativă pentru ridicarea 
unui monument dedicat Ecaterinei Teodoroiu. Sufletul acțiunii a fost Atenia C. Călugăreanu, 
soția lui Catone Călugăreanu, cel care avea să devină director al Siguranţei Statului.

La 10 mai 1919 era deja constituit Comitetul pentru strângerea fondului necesar monumen-
tului eroinei sublocotenent Ecaterina Teodoroiu, aspect consemnat într-un proces verbal din 
aceeași zi, în care era precizat compunerea acestuia și modul de desfășurare a activității. Peste 
câteva zile, în cadrul unei alte ședințe a Comitetului, s-a decis ca Atenia Călugăreanu să se depla-
seze la București pentru a solicita reginei Maria să patroneze inițiativa realizării unui monument 
dedicat eroinei în satul natal și, dacă se va putea, în București. Având acordul de principiu al su-
veranei, la 19 mai 1919 Comitetul a lansat un Apel, care cuprindea o scurtă prezentare a faptelor 
eroice ale Ecaterinei, și se încheia cu următoarele cuvinte: ,,Pentru această Janne d᾿Arc a Româ-
niei, solicit de la Dumneavoastră, ca buni români și admiratori ai faptelor vitejești, de care eroina 
noastră națională a dat dovadă, ca atât Dumneavoastră, cât și toț cunoscuții Dumneavoastră, care 
șimțiți cu adevărat românește și iubesc pe Români, să subscribe cât mai mult pe această listă.»12

11 Pr. D. Brumușescu, Moartea eroinei Ecaterina Teodoroiu, in: „Cultul Eroilor”, Anul VI, nr. 4–6, apri-
lie–iunie 1925, p. 16-18.
12 Andrei Popete Pătrașcu, Apel redactat în aprilie 1919 pentru ridicarea unor monumente închinate 
eroinei Ecaterina Teodoroiu, in: Adevărul de Târgu Jiu, 14 martie 2020, https://adevarul.ro/locale/tar-
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La 25 mai 1919, de la Palatul Regal, Simona Lahovary, doamna de onoare a suveranei, a con-
firmat oficial că a primit cu bucurie patronajul realizării monumentului. În acel context a fost 
stabilit modelul listei de subscripții și responsabilitățile de încasare a sumelor bănești și păstrare 
în bancă. 

Aceeași Atenia Călugăreanu a elaborat, redactat și pus în vânzare un calendar de perete pe 
anul 1921, care s-a bucurat de succes în special în mediul rural, veniturile realizate urmând a fi 
folosite pentru ridicarea monumentului și a unui mare Muzeu al gloriei românismului, Secţia 
Eroinei Ecaterina Teodoroiu. Apelul Ateniei Călugăreanu, cât și faptul că acțiunea se desfășura 
sub patronajul reginei Maria, a găsit ecou și în rândul românilor din Macedonia și Banatul 
sârbesc, emigraţilor din America, care au subscris cu entuziasm, trimiţând fonduri însemnate 
pentru această cauză. Astfel, ,,Liga Națională Română” din America ,,a dat 83.000 lei pentru 
Monumentul Ecaterinei Teodoroiu, banii au fost expediați d-nei Atenia Călugăreanu, prezidenta 
Comitetului.”13

Atenia Călugăreanu și-a continuat activitatea pentru strângerea de fonduri, în anul 1922 ape-
lând la serviciile revistei ,,Cultul Eroilor Noștri”, unde a publicat articolul ,,Ce poate și o femeie», 
care se finaliza printr-un apel către sculptorii români pentru realizarea unor monumente dedi-
cate Ecaterinei Teodoroiu.14

Concomitent cu această acțiune, în anul 1920, conducerea Diviziei 11 infanterie a luat ini-
ţiativa înfiinţării unui muzeu în clădirea comandamentului acesteia de la Slatina, care „să o co-
memoreze pe eroina neamului Ecaterina Teodoroiu. Pentru acest motiv Regimentul 43/59 a primit 
ordin ca să strângă orice obiect și orice lucru care ar fi trecut prin mâna eroinei Ecaterina Teodoriu, 
precum și orice obiect ce i-ar fi aparţinut.”15

Locotenentul de rezervă Gheorghe Mănoiu a fost printre primii donatori, aspect care rezultă 
dintr-un raport transmis la 29 aprilie 1920 comandantului Regimentului 43 infanterie, locote-
nent-colonel A. Florescu: „Fotografii am posedat mai multe exemplare și le-am înaintat în luna 
august 1919 – conform ordinului Diviziei a XI-a – doamnei prefect de Poliţie Atenia Călugăreanu; 
actualmente dl. Călugăreanu Catone este directorul Siguranţei Statului. Asemenea i-am înaintat 
diferite note și impresii, corespondenţă etc.”16

În pofida eforturilor întreprinse, Atenia Călugăreanu nu și-a putut îndeplini visul. Mai bine 
organizați și eficienți în acțiune s-au dovedit a fi militarii Diviziei 11 infanterie de la Slatina, care, la 
inițiativa comandantului Regimentului 43 infanterie, locotenent-colonel Nicolae Teoderescu, au de-
cis ridicarea în faţa cazărmi unităţii a unui monument al eroilor regimentului, pe care să fie înscrise 
numele eroilor căzuţi pe front în timpul Războiului de Întregire. Inițiativa a fost aprobată de către 
generalul Aristide Razu, comandantul Corpului 1 armată, prin ,,Ordinul nr. 7456” din mai 1920.

Realizarea proiectului a fost atribuit lui Dumitru Măţăoanu, un cunoscut sculptor, originar 
din Câmpulung Muscel, care a lucrat statuia eroinei, în mărime naturală, în atelierul său din 
București, situat în Calea Griviței nr. 22. După finalizare, statuia din bronz reprezentând-o pe 
Ecaterina Teodoroiu a fost expusă în fața Teatrului Național din București, determinând reacții 
favorabile în presa vremii: ,,Impresia pe care o produce această opera este atât de puternică, încât în 
fața Teatrului Național este un adevărat pelerinaj din partea populațiunei. Monumentul este o ope-
ra deja mare valoare artistică. Acei, care au cunoscut mai de aproape sufletul și entuziasmul eroinei 
de la Jii, sunt profund mișcați de însuflețirea care vibrează parcă în bronzul rece. Vom reveni mai pe 
larg asupra acestui admirabil monument. Până atunci relevăm faptul îmbucurător, că marii noștri 
sculptori luptă să dea neamului măsura geniului său eroic și să lase posterității adevărata icoană 
gu-jiu/prima-initiativa-ridicare-unui-monument-inchinat-ecaterinei-teodoroiu-s-a-desfasurat-pa-
tronajul-reginei-maria-1_5e6b97415163ec4271e99fcf/index.html 
13 Românul, Anul IX, nr. 200, Arad, Marți 21 septembrie 1920, p. 2 
14 Cultul Eroilor Noștri, Organ al Societăţii Mormintele Eroilor, 7 septembrie, 1922, p. 7-8
15 Marian Moșneagu, Legenda Ecaterinei Teodoroiu: Ce spun arhivele militare, https://www.historia.ro/
sectiune/portret/articol/legenda-ecaterinei-teodoroiu-ce-spun-arhivele-militare
16 AMNR, fond Marele Stat Major, dosar nr. 1761, f. 92 
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a eroismului românesc. Aceasta cu atât mai mult, cu cât foarte puține din monumentele ridicate 
pentru glorificarea eroismului românesc, sunt la înălțimea eroismului pe care vor să-l reprezinte. 
Monumentul „Ecaterinei Teodoroiu” rămâne din acest punct de vedere o opera desăvârșită atât sub 
raportul artistic, cât și cel istoric.”17

Întârzierea inaugurării monumentului a fost determinată de realizarea piedestalului din be-
ton, în treit repte, realizat în stil baroc, cu colţurile sub forma unor coloane adosate, cât și de 
disputa legată de locul amplasării, având în vedere că în anul 1922, Regimentul 43 infanterie a 
fost mutat la Caracal. În cele din urmă, la intervenția ministrului de război, statuia a fost instalată 
la locul stabilit inițial. 

Statuia este din bronz, eroina fiind realizată în mărime naturală, reprezentată într-o atitudine 
dinamică, cu arma în cumpănire și cu o cască ostășească în mâna dreaptă, simbolizând încrederea 
în victorie, posibilă doar prin avânt hotărât asupra pozițiilor inamice. Monumentul a fost inau-

17 Monumentul eroinei Ecaterina Teodoroiu – pentru cazarma R. 18 Gorj, Cultul Eroilor Noștri, Anul 
IV, nr. 7-8, octombrie-noiembrie 1923, p. 20.

Monumentul Ecaterinei Teodoroiu de la Slatina Monumentul Ecaterinei Teodoroiu de 
la Târgu Jiu
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gurat în ziua de 31 mai 1925, când la Slatina au sosit special regina Maria și ministrul de război, 
generalul de divizie Alexandru Lupescu, cât și o numeroasă delegaţie de gorjeni. 

Proiectul Atenei Călugăreanu nu a mai fost materializat, abia în anul 1979 la Târgu Jiu a 
fost realizată și amplasată o statuie a Ecaterinei Teodoroiu, creație a sculptorului Iulia Oniță.18 
Sculptura fusese finalizată în anul 1976, fiind descrisă perfect de însăși artistă: „Eu am năzuit 
să simbolizez prin verticalitatea lucrării mele, ideea de elan patriotic înălţător care a purtat-o pe 
Ecaterina Teodoroiu la suprema jertfă”.19

Un al doilea monument dedicat eroinei a fost realizat la Brăila, ca urmarea inițiativei în-
văţătoarei Parascheva Dumitru, directoarea Școlii nr. 4 de fete, care, având sprijinul Primăriei 
Brăila, în anul 1924 a solicitat Ministerului Instrucţiunii Publice ca instituția pe care o conducea 
să poarte numele ,,Ecaterina Teodoroiu”. În una din sălile școlii, din anul 1926 a funcționat un 
muzeu dedicat eroinei. 

Construcția monumentului a început la 7 septembrie 1928 pe strada Galaţi, în faţa Bisericii 
Sfântul Ioan, în grădina Ecaterina Teodoroiu. Monumentul conceput de către Vasile Ionescu 
Varo20, a fost construit din iniţiativă privată și finalizat în anul 1928, fiind compus din sculptura 
ronde-bosse din bronz turnat și patinat, montată pe un soclu din zidărie cu ciment. Lucrarea a 
fost executată la turnătoria ,,Fraţii Guran” având pe soclu, la bază, o placă de bronz cu inscripţia 
,,Sublocotenentul erou ECATERINA TEODOROIU căzut în luptele de la Mărășești august 1917”.

Milita Petrașcu creatoarea Mausoleului Ecaterinei Teodoroiu din Târgu Jiu
Ziua de duminică 8 septembrie 1935 a constituit un moment de referință culturală și sim-

bolică a orașului Târgu Jiu, la evenimentul în urbea gorjeană fiind prezente peste 40.000 de per-
soane venite din întreaga ţară, în frunte cu regele Carol al II-lea, primul ministru Gheorghe 

18 Iulia Oniță, http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Iulia_Oni%C5%A3%C4%83
19 Cristina Ștefan, Iulia Oniță – un sculptor liric pentru eternitate, in: Semănătorul, Editură on-line, 
martie 2010, p. 8.
20 Ioana Vlasiu (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX–XX, vol. II, lit. H-Z, 
București: Editura Academiei Române, 2012, p. 51-52. 

Monumentul Ecaterinei Teodoroiu de la Brăila
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Tătărescu, ministrul de externe Nicolae Titulescu și episcopul Vartolomei al Râmnicului. Între 
personalitățile invitate s-a aflat și Arethia Tătărescu, inițiatoarea proiectului, cât și Ileana Todo-
roiu, mama eroinei, care a fost prezentată suveranului. Atunci au avut loc ample manifestări cu 
ocazia dezvelirii Mausoleului Ecaterinei Teodoroiu din piaţa centrală a orașului, care era pavoa-
zată cu tot arsenalul de mijloace specifice vremii. 

Ceremoniile au început cu slujba religioasă condusă de către Episcopul Vartolomei. În timp 
ce corul orașului, condus de preotul Gh. Gâţă, intona ,,Veșnica pomenire”, Carol al II-lea, însoțit 
de către Gh. Tătărescu, a mers la mausoleu și a tras pânza ce-l acoperea. După un moment de 
pioasă reculegere, au rostit cuvântări: Episcopul Vartolomei, Maria Dumitrescu, secretara Ligii 
Naționale a Femeilor Române din Gorj, Paul Angelescu, ministrul Apărării Naţionale și Șerban 
Frumușanu, primarul orașului.

Discursul regelui Carol al II-lea a fost scurt, fără a transmite emoția momentului și un mi-
nim semn de recunoștință față de cea care activase în organizația pe care o conducea în timpul 
războiului și se jertfise pentru Țară: ,,Monumentul acesta, aici, pe plaiurile Gorjului, formează și 
încheie astăzi triunghiul credinţelor noastre din război: Curtea-de-Argeș – Mormântul Suveranilor; 
București – Eroul Necunoscut; iar aici mormântul unei eroine pe care o cunoașteţi (…). În acest 
gând, fie ca această piatră să rămână generaţiilor de mâine o veșnică pildă de credinţă, de avânt și 
de energie.”21 Au urmat impresionante defilări, atât de dorite și apreciate de către suveran, după 
încheierea acestora regele a vizitat monumentul și a ascultat explicațiile autoarei, căreia i-a adre-
sat cuvenitele felicitări.

Monumentul Ecaterinei Teodoroiu inaugurat în acea zi a fost ridicat la inițiativa și prin impli-
carea directă a Arethei Tătărescu, care era președinta Ligii Naţionale a Femeilor din Gorj.

Pentru aceasta, a apelat la Milița Petrașcu, cea pe care Hristian Zerlos o caracterizează elogi-
os: ,,…cea mai înzestrată femeie-sculptor a erei noastre…”22, cunoscută prin intermediul lui Con-
21 Apud, Prof. Zenovie Cârlugea, Dr. Petre Popescu-Gogan, Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu-80/Sarco-
fagul dezvelit de rege, in: Gorjeanu, 8 septembrie 2015. 
22 Iurie Colesnic, Cea mai înzestrată femeie sculptor a erei noastre și opera ei necunoscută, https://
www.timpul.md/articol/iurie-colesnic-cea-mai-inzestrata-femeie-sculptor-a-erei-noastre-si-opera-

Desfășurarea serviciului divin, în prezența regelui Carol II și a altor oficialități centrale și locale
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stantin Brâncuși, cu care Areta Tătărescu avusese mai multe întâlniri la Paris, în perspectiva 
realizării la Târgu Jiu a „Coloanei infinite”. 

Cine este Milița Petrașcu
Cu numele de la naștere Melania Nicolaevici Nedov, cunoscuta artistă s-a născut la 31 de-

cembrie 1892 în Chișinău, a copilărit, după propria-i mărturisire, la Frăsinești, pe malul Prutului, 
unde era ,,o împărăție de lut gras și umed”, a urmat studii liceale la Chișinău, după care, având în 
vedere înclinația și pasiunea pentru arta plastică, studiat la Școala de Arte Plastice ,,Stroganov” 
din Moscova, pentru ca în 1910 să plece la München, unde, la Academia de pictură i-a avut ca 
profesori pe Wassily Kandinsky și Alexei von Jawlensky, promotori ai curentului avangardist în 
artă. Între anii 1910 și 1914 la Paris a lucrat în atelierele lui Henri Matisse și Antoine Bourdelle.

În anii Primului Război Mondial s-a aflat la Zürich, unde a activat în cercurile avangardiste 
ale vremii, în așa numitul grup al ,,răzvrătiților” de la Cabaretul Voltaire, unde l-a cunoscut pe 
Marcel Iancu. După război a plecat la Paris, unde l-a cunoscut Constantin Brâncuși, cel care o 
dezmierda cu numele ,,Lelița”, iar începând cu anul 1919 i-a transmis cunoștințele teoretice și 
practice ale sculpturii moderne, aspect vizibil în cea mai mare parte a creației artistice a Militei 
Petrașcu. 

Stabilită la București după căsătoria cu Emil Petrașcu, un reputat inginer și profesor în dome-
niul radio comunicațiilor, s-a încadrat în mișcarea de avangardă, având realizări notabile expuse 
la București, Amsterdam, Roma și Chișinău, în Germania, Austria, Anglia și Franța. 

În acel context l-a reîntâlnit pe Marcel Hermann Iancu23, cu care a colaborat și a lucrat până 
în anul 1941, când acesta a plecat și s-a stabilit în Palestina. Alături de opera plastic funerară 
în general, regăsită și la diferite monumente existente în Cimitirul Bellu din București, Milița 
Pătrașcu s-a dedicat și monumentelor de for public, reprezentativ fiind ,,Monumentul Eroilor 
Regimentului 13 Artilerie” din Constanța, realizat în anul 1925.

ei-necunoscuta%E2%80%A6-40730.html?action=print
23 Despre viața și activitatea sculptorului și arhitectului, Catalog Centenar Marcel Iancu, 1895–1995, 
București: Editura Simetria, Uniunea Arhitecţilor din România, 1996.

Milița Petrașcu (31 decembrie 1892, Chișinău – 25 ianuarie 1976, București)
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Despre viața și concepția Miliției Petrașcu în privința creației artistice în care era implicată, a 
scris în anul 1934 Mia Frollo, o pasionată de artă, care a cochetat cu critica în domeniul sculpturii, 
într-un număr al revistei ,,Observatorul», prezentând succint o discuție care a avut loc la atelie-
rul artistei: ,,A merge la doamna Milita Petrașcu și a sta de vorbă cu ea, înseamnă a intra deodată 
în inima sculpturii moderne, de cea mai fină esenţă, foarte occidentală, întrucât doamna Milita 
Petrașcu a studiat la Paris, a fost eleva lui Bourdelle, a lucrat cu Matisse, a fost însă mai ales eleva 
preferată a lui Brâncuși, de care vorbește cu caldă afecție. De la ușă, din hol o vezi pe zidul din dreap-
ta, pictată de Lucia Demetriad-Bălăcescu, dar în maniera modernă. Din toate tablourile doamnei 
D. B. este cel care mă impresionează cel mai mult. Ultra modernismul ei m-a speriat totdeauna, 
figurile ei parcă sunt păpuși de cârpă . . . Păpușă vrea să fie și aceasta, dar de porţelan. Trăsăturile 
feții însă impun și parcă conduc mâna pictoriței, dând viața ei toată, însufleţind maniera Luciei 
D. B., gura e prinsă energic, vrând să convingă, extrem de vie, dar mai ales ochii mari albaștri de 
inteligentă abstractă și sigură pe ea, nereușind însă să piardă aspectul lor de flori. Bluza parcă este 
o paletă cu paiete de culori, fantezie răspândită prin ochi, din suflet, pe bluză, jur împrejur sunt 
împrăștiate lemnele, pietrele ei schiţate în felul ei de a lucra, imagini familiare ale atelierului însuși. 
Pentru că m-a văzut că mă opresc acolo brusc:

- Da, sunt bine prinsă aci, și mie îmi place tabloul ăsta, mai mult decât cel din birou, făcut de 
Nina Arbore. Am intrat în birou și numaidecât un cap de femeie – copil, cu ochii mari, gracilă, 
suavă, în pământ roșu, parcă un cap antic, descoperit în pământul Eladei, avea chiar ceva și mai 
anterior, venea din Asia . . . Era totuși modernă, căci era un portret actual, era femeia din toate 
timpurile, când te uitai la ea toată, dar schiţarea de surâs pe gură, era din viața noastră, era fiorul 
modern, își purta bine numele de Colomba, soţia poetului Ilarie Voronca cu care eram venită la 
Milița Petrașcu. Deci în trei, începurăm vorba, în jurul unei cești de ceai, simplu ca și când ne-am 
fi cunoscut de când lumea. Ilarie Voronca se întoarse de curând de la Paris, îl lăsai să vorbească de 
prietenii comuni de acolo și mă uitai jur-împrejur: tablouri, flori moderne, amintiri din străinătate 
. . . Auzii un nume și deodată m-am întors:

- Când a venit Marinetti aci, îți aduci aminte ce excursie amuzantă am făcut cu el pe Valea 
Prahovei?

- Da, când ne lăuda atât pe ungurii . . . întâlnirăm în timpul acesta pe un copil vioi, îl întrebai: 

Monumentul Regimentului 13 artilerie Constanța
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„Cum te cheama». Și el parcă i-a răspuns cum trebuie, să fi făcut expres nu ieșia așa de bine, Traian. 
Și Milita râde și ochii îi râd mai mult decât gura. Mă uitasem în timpul acela la un cap de copil în 
marmură. 

- Este lucrat direct 
- Cum? 
- Direct din bucata de marmură, în felul acesta am lucrat eu cu olteanul Brâncuși
- În felul lui Michel-Angelo?
- A râs. 
- E mult mai interesant așa. 
- Eu sunt româncă din Basarabia și am lucrat mai întâi la Moscova, apoi am trecut la Paris și 

Bourdelle a făcut mare haz de mine. La început eram încântată de el. Mi s-a părut foarte original, 
exaltat, patetic, pe urmă la cazuri repetate am văzut o lipsă de claritate și simplitate, se văd acestea 
și în sculptura sa. 

- Il admiră totuși atât pe Rodin / Era elevul lui favorit, își făcuse dealtfel un fel de monopol din 
gloria lui Rodin. 

- Cine nu-1 prețuiește pe Rodin la Paris ! Am stat puţin, am văzut că nu puteam învăţa multe de 
la el. Se pasiona pentru un tip, mai mult decât de pictura sa, aci de un elveţian foarte mărginit, și 
de o poloneză, nu trebuia să te încrezi în el. O suedeză, fire rece de nord, a crezut atât în Bourdelle 
și când a văzut că e pe urmă complect uitată, a înnebunit. 

- Da, firele aceste sunt foarte periculoase. 
- Și Matisse, elevul lui, a fost foarte impresionat la început - îmi spunea - dar pe urmă 1-a obosit 

și pe el. Când am sosit de la Moscova, deși îi spuneam precis că acolo am lucrat întâi, el susţinea 
însă că este numai fel franţuzesc în chipul meu de a sculpta . . Lucram un cal, căutam să-i sprijinesc 
baza, el mă amelia cu idei dioniziace despre artă. Îl găseam bun pentru englezoaice bătrâne, să le 
facă predică. Cu Matisse am lucrat minunat doi ani. El avea în vedere numai ce lucra. Era foarte 
simplu, nu făcea complimente. Tot așa și Brâncuși. Personalitatea elevilor nu exista pentru ei. In-
tervine Voronca :

- Brâncuși a făcut un patefon cu două diafragme? 

Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu
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- Da. 
- Doamnă Petrașcu ați avut expoziţie la Paris? 
- Da, și s-a vorbit de mine în „Cahiers d›Art”.
Îmi arătă câteva planșe și o scurtă dar sugestivă dare de seamă. Printre cei dintâi, Milita Pe-

trașcu, se distinsese din prima ei expoziţie la Paris, prin figuraţia schematică a obiectelor. Nici nu 
știau că-i femeie. Criticul de artă vorbea de un bărbat care desigur ar fi făcut acele sculpturi. În fata 
mea era un cal, marmură masivă, calul călca greu, cu picioare asiriene pe pământ. Ducea pova-
ra cavalerului. Figura toată de abia desprinsă din marmură. În ochi avea toată misiunea divină, 
braţele cuprindeau puterea victoriei viitoare, aproape nedeslușite, din cauza aceasta, limpezimea 
conturilor. Era Ioana D› Arc și am priceput brusc sculptura modernă. Tot așa, un cap milenar de 
femeie tot din pământ roșu. 

- O indiană? A râs cu plăcere. Prinsesem firul complex care-1 pune în capul de ţiganca. Arta 
modernă e cea mai depărtată de fotografie. Dincolo de imagine – aparentă fugară de lucruri cum 
ni se prezintă ochilor este tot complexul prins de intenţia artei, din telepatia unui suflet excesiv de 
sensibil; materie fină de altă vibrare și care nu se poate reda în linii simple ci foarte personale ca 
un fluid cu forme de vis, degajat din materie; ce și ea are alături mai accentuată grosimea ei din 
contrast, fată de aieriana și multipla creare. Aceasta este adevărata artă modernă și desigur al ei 
este adevărul de mâine. Ugo Ojettite las în muzeele dumitale clasice, întârzie acolo, nu stai rău, dar 
prea privești cu ochi de butadăne dreaptă esenja artei din jurul tău, care este și cea a sufletului tău, 
din romanele tale sarcastice în unghiuri și complexe .

- Ţiganca a plăcut mult, răspunse Miltita Petrașcu, surâzând reveriei mele, care mă apropia de 
ea, a fost cumpărată de muzeul municipal din Haga ?

Când am vizitat apoi atelierul de sculptură, m-am simţit dusă în vremea lui Donatello. Câtă 
simplitate ! O masă albă de meșter tâmplar, un cui foarte ascuţit, un sfredel, așchii, la mijlocul mesii 
o piatră, ce era de abia schiţată, dar deja numai aparţinea materiei. A luat cuiul, mi-a arătat felul 
cum lucra și când 1-a lăsat jos, gestul se reflecta în ochii mei, în mii de altele la fel, repezi, atente, 
concentrate, cu viziunea a ceva fi, în fată. La tăcerea mea care-și trăia imaginea, răspunse simplu: 
„Brâncuș m-a învăţat meseria asta. Era așa de firesc un răspuns la ce mă gândiam ! Am ieșit de la 
doamna Milita Petrașcu veselă, cu sufletul liniștit, pentru că stătuse într-un loc unde-i se topiseră 
toate unghiurile . . Când am vizitat-o pe doamna Milița Petrașcu era primăvară delicată și răco-
roasă. De prin grădini, se înălţa parfumul de liliac. Toată strada purta două culori: rochie verde cu 
coleretă mod. În obișnuinţa de a mă uita concentrat la figuri, continuai pe stradă, că în atelierul 
doamnei Milița Petrașcu. . . . Dar figurile cari treceau, Doamne figurile . . . Asta e viața ... Un vis 
lung care trece printr›un suflet de-1 stăpânește până la moarte, și foarte multe realităţi mici, pânze 
goale umflate și desumflate de vântul deșărtăciunii.”24

După o muncă laborioasă, în anul 1935, Militza Petrașcu a finalizat și montat la Târgu Jiu 
monumentul deasupra criptei unde fusese depus la 4 iunie 1921 sicriul metalic cu rămășițele 
pământești ale Ecaterinei. 

Denumit și Mausoleul Ecaterina Teodoroiu, opera artistei este caracterizată astfel: ,,Patru blo-
curi masive de marmură de Siria, care alcătuiesc Monumentul, și altul, pe deasupra, ce le încheie, 
dau impresia unui tot, a unui întreg desăvârșit. Pe fiecare latură se află sculptate scene din viaţă, 
tablouri sugestive. Astfel, pe latura dinspre miazăzi avem evocată viaţa de la ţară, un veritabil ta-
blou pastoral: mai multe rânduri de animale domestice în mișcare, iar mai jos o păstoriţă torcând 
– imaginea sugerează, desigur, copilăria Eroinei în mijlocul acestui univers rural.

Pe latura dinspre miază-noapte este basoreliefată imaginea Eroinei alături de un grup de cerce-
tașe salutând – ca un simbol al omagiului și apoteozei.

Pe latura dinspre apus: Eroina pornind la atac, înconjurată de soldaţi. Iar pe latura dinspre ră-
sărit, un grup de ostași duc pe braţe trupul neînsufleţit, ca o nepreţuită ofrandă, al Eroinei…La cele 
patru colţuri, într-o imobilitate de Sfinx, în mărime naturală, patru Fecioare îmbrăcate în costume 
24 Mia Frollo, De vorbă cu Milița Petrașcu, in: Observatorul, Revistă Documentară Culturală-Socială-
Religioasă, Anul VII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1934, p. 35-37
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naţionale (două câte două, în port deosebit, sugerând provinciile istorice) strâng la piept o coroană 
martirică, scrutând cele patru zări.”25

Ca în multe alte cazuri, față de creația Miliței Petrașcu s-au exprimat puncte de vedere contra-
re părerii generale asupra valorii artistice și simbolice a monumentului. Aceste reacții au rămas 
palide în ansamblul criticii pozitive, mausoleul de la Târgu-Jiu rămânând, conform aprecierilor 
confraților artistei și criticilor de artă, ,,…una din piesele artistice cele mai de preţ, din patrimoniul 
naţional, menită a eterniza amintirea unei femei-erou de către o femeie-artist…”26 Monumentul 
finalizat de Milița Petrașcu a fost urmat, peste trei ani, de Ansamblu sculptural ridicat cu ace-
lași neprecupeţit ajutor al Ligii Naționale a Femeilor Române din Gorj, în frunte cu cea numită 
Marea Doamnă Arethia Tătărescu, care l-a convins pe Constantin Brâncuși să realizeze cele trei 
elemente care constituie astăzi Aleea Eroilor din Târgu Jiu: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și 
Coloana Infinită.

Într-un studiu dedicat Mausoleului Ecaterinei Teodoroiu, reputatul analist și critic de artă 
Petre Popescu Gogan a caracterizat poate cel mai bine valoarea artistică și simbolică a operei 
care tronează în centrul orașului Târgu Jiu: ,,Creaţia Miliţei Petrașcu, Monumentul funerar din 
agora orașului de pe Jiul-de-Sus este expresia artistică a „integralei cosmogonice”, consfinţită de 
natură între pământ și cer, și sunt fericit când revăd cu ochii minţii ceea ce văzuse «în direct» în 
Piaţa Mare, în 1935, copilul de 12 ani de atunci. Dar Miliţa Petrașcu avea să joace rolul impulsului 
demiurgic iniţial, al ursirii Marelui Preot al sculpturii, Brâncuși, să creeze trei minuni din Gorj ale 
lumii. Faptul e de toată lumea știut: gorjencele, mumele eroilor de pe Jiu, o invitaseră tot pe Miliţa 
să ridice monumentul spre cinstirea fiilor lor căzuţi în războaie, dar sculptoriţa ar fi zis că e un altul 
«care cântă mai bine decât ea» – magul de la Hobiţa. Și Aretia Tătărescu, președinta Ligii femeilor 
din Gorj, îi scria lui Brâncuși, care și venea și… Ceea ce a urmat se știe.

Fără tresărirea Miliţei Petrașcu în faţa coloanelor de eroi căzuţi de-a lungul și de-a latul Jiului, 
fostei eleve a lui Brâncuși nu i s-ar fi deschis cerul să i se arate deodată ceea ce văzuse de-atâtea 
ori în atelierul maestrului din capitala Franţei. Și când se va scrie odată istoria ideilor-amiral în 
cultura română, numele Miliţei Petrașcu de la Chișinău trebuie asociat celor două nume de la Gorj 
– Arethia Tătărescu și Constantin Brâncuși.”27

Evocarea relației eroina de la Muncel – creatoarea de artă născută la Chișinău, ne-a oferit pri-
lejul să evidențiem locul și rolul femeii în inițiativa și realizarea unor opere de artă. De la regina 
Maria, continuând cu medicul Maria Gavrilescu, inițiatoarele de proiecte Atenia Călugăreanu, 
Parascheva Dumitru și Aretia Tătărescu, finalizate de Miliția Petrașcu și Iulia Oniță, femeile au 
fost implicate în menținerea memoriei Ecaterinei Teodoroiu, prilej să susținem că o zi a femei-
lor din domeniul științei, poate fi extinsă și pentru orice domeniu de activitate care presupune 
creație de valoare.

25 Prof. Zenovie Cârlugea, Dr. Petre Popescu-Gogan, Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu-80/Sarcofagul 
dezvelit de rege, in: Gorjeanu, 8 septembrie 2015.
26 Ibidem
27 Ibidem. 
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CREAȚIA FEMININĂ ÎN DETERMINAREA PROFILULUI ARTISTIC 
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WOMEN CREATION IN DETERMINING THE ARTISTIC PROFILE 
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Summary. The article describes the creation of visual artists in the Republic of Moldova in the 
second half of the twentieth century, their role and contribution to the evolution of visual arts in the 
Republic. The character of the art of this period knows permanent transformations of concept and 
form. The creation of Moldovan women artists, which was initially subject to the imperatives of the 
time, is along the way transfigured by the new way of artistic thinking, and treated in a language of 
European influence and popular „inspiration”. Passed through the prism of its own sensitivity and 
filtered by its own reason, the work of Moldovan artists enriched the art of our country and gave it 
more sensitivity and lyricism.

Keywords: artistic creation, plastic artist, fine arts, stylistics, plastic language, value.

Progresul civilizației umane se află într-o strânsă interdependență de factorul creativ, fără de 
care evoluția ar fi imposibilă. Din cele mai vechi timpuri omul și-a marcat existența prin diverse 
manifestări, printre care și cele de creație. Istoria culturii cunoaște nume notorii de creatori, în 
majoritate bărbați, care au revoluționat domeniile științei, artei, tehnicii etc. Această polarizare 
„masculină” este determinată de factorii biologici, dar și de conjuncturile social-culturale și de 
mentalitate a fiecărei țări, femeii rezervându-i-se rolul de „muză” și „susținătoare” care asigură 
cotidianul creatorului-bărbat. Acest raport „de gen” din societate și din artă se modifică odată 
cu primele manifestări de emancipare feminină ce duc treptat la transformări de conștiință și de 
viziune „patriarhală”.

Timpurile noi aduc în vizorul publicului nume de creatori-femei (în știință, artă etc.) care 
prin aportul lor au completat tezaurul cultural al omenirii și au demonstrat „importanța spiritu-
ală” a femeii în societate.

Cu certitudine, și în spațiul român-basarabean se întâlnesc creatori-femei, acestea impri-
mând culturii noastre naționale o amprentă deosebită. Deși în perioada de formare a școlii 
de artă în spațiul basarabean (sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea) au 
activat mai multe pictorițe (L. Arionescu-Bailayare, E. Maleșevschi, N. Arbore, M. Petrașcu,                                    
T. Bailayare ș.a.), în demersul propus vom opta pentru segmentul cronologic ce vizează anii 
’60–’90 ai secolului al XX-lea, el fiind considerat perioada de avânt în procesul de constituire al 
artelor plastice naționale.

În domeniul artelor plastice s-au manifestat mai multe plasticiene – Valentina Rusu-Ciobanu 
(n. 1920), Ada Zevin (1918–2005), Elena Bontea (n. 1933), Eleonora Romanescu (1926–2019) 
ș.a. (pictură), Claudia Cobizev (1905–1995), Alexandra Picunov-Târțău (1928–2002), Brunhil-
da Epelbaum-Marcenco (n. 1927) ș.a. (sculptură), Elena Rotaru (1938–2018), Silvia Vrîncea-
nu (n. 1940), Maria Saca-Răcilă (n. 1941) ș.a. (tapiserie), Nelly Sajin (1938–1996), Luiza Ianțen 
(1936–2008) ș.a. (ceramică), Eudochia Zavtur (1953–2015), Violeta Zabulica-Diordiev (1966) 
ș.a. (grafică) ș.a. 
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Majoritatea dintre ele și-au început activitatea artistică în perioada postbelică, o perioadă vi-
tregă pentru orice manifestare „liberă” de creație, cu reglementări normative și restricții impuse, 
ce mențin arta în limitele unei uniformități stilistice (a „realismului socialist”). Dar curajul uno-
ra, desfășurat pe fundalul schimbărilor politice și culturale din societatea sovietică, a modificat 
viziunea artistică și a racordat-o spre valorile estetice inspirate din fondul etnofolcloric. 

Caracterul „inovator”ce a produs un salt brusc în mentalitatea oamenilor de cultură, pune 
accent pe exprimarea Eu-lui propriu al artistului, fapt ce permite o libertate în alegerea subiectu-
lui și a modalității de tratare plastică a lucrării. În perioada respectivă se acordă primordialitate 
mijloacelor de exprimare (coloritului, formei liniilor, facturii tușelor, structurii compoziționale 
etc.), ce au rolul de a transmite gândul artistului axat, de cele mai multe ori, pe idei inspirate din 
arta populară. 

Indiferent de genul practicat, artistele plastice din republică apelează la un limbaj plastic 
cu influențe stilistice din arta europeană (impresionism, postimpresionism, fovism, foto-rea-
lism, artă naivă ș.a. – în pictură), aplicat în variate interpretări individuale (În parc (1966), Setea 
(1967), Micul dejun (1979), V. Rusu-Ciobanu; Mărgăritare (1967), A. Zevin; Malanca (1973), Na-
tură statică pe covor vechi (1964), E. Bontea; Seara pe deal (1967), E. Romanescu ș.a.). Impactul 
cu tradițiile artei populare a determinat transformări importante în concepția estetică a artiste-
lor. Accentul este pus pe expresia culorii, plasticienele mizează pe spontaneitatea și dinamismul 
ei, relevând astfel, optimismul și energia poporului nostru. 

Registrul tematic abordat este foarte variat, de la naturi statice, peisaj, portret, la compoziție 
figurativă. Unele artiste se axează preponderent pe un anumit gen – A. Zevin, E. Bontea,                     
L. Țoncev (1946–2017) ș.a. (natură statică), E. Romanescu, L. Țoncev (peisaj), altele, pe lângă 
acestea, practică și compoziții tematice (C. Cobizev, V. Rusu-Ciobanu, N. Sajin, L. Ianțen ș.a.), și 
portret (C. Cobizev, V. Rusu-Ciobanu, A. Picunov-Târțău, B. Epelbaum-Marcenco ș.a.).

Deseori subiectele „banale” precum ar fi natura statică, peisajul sunt preferate pentru 
posibilitatea de a experimenta și a se exprima a artistei. Portretele servesc în unele cazuri drept 
refugiu de la tematica impusă de ideologia vremii, dar și o modalitate „privilegiată” de a evidenția 
caracteristica „spirituală” a epocii, în cazul personalităților artistice neordinare (Portretul V. Rusu-
Ciobanu (1975, șamotă), Portretul lui M. Grecu (1976, șamotă), Portretul lui L. Dubinovschi (1976, 
șamotă), Portretul E. Romanescu (1981, gips), A. Picunov-Târțău; Portretul lui D. Fusu (1963–

Valentina Rusu Ciobanu. Portretul lui Emil Loteanu, 1967
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1964), Portretul lui E. Loteanu (1967), Portretul lui G. Vieru (1972), Portretul lui I. Druță (1972), 
V. Rusu-Ciobanu; Portretul lui E. Bucov, Portretul lui G. Vieru, Portretul lui I. Vatamanu (anii ‘70 
ai secolului al XX-lea), E. Bontea; Portretul M. Bieșu în rolul Cio-Cio San (1971), V. Zazerscaia; 
Portretul M. Sagaidac (1977, lemn, culoare), B. Epelbaum-Marcenco; Sub o creangă de sacura.   
M. Bieșu (1986, lut, șamotă), N. Sajin ș.a. 

Silvia Vrînceanu. Malanca, 1971

Elena Rotaru. Recolta, 1974
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Referitor la subiectul tematic, în creația fiecărei artiste, pe lângă cerințele din „exterior” im-
puse de societate,cu certitudine există anumite preferințe cauzate, fie de interes, fie de tendințele 
lăuntrice generate de predispozițiile temperamentale sau venite din adâncul subconștientului. 
Analiza creației unor plasticiene scoate în evidență preferința acestora pentru tema femeii, 
maternității, omului (portrete), tinereții (sportul), naturii (peisaj, natură statică), muncii și ro-
dului ei (scene de gen, portrete ale oamenilor de la țară care practică munca agrară – viticultura, 
pomicultura, tutunăritul, cultivarea florii de floarea soarelui ș.a.), pentru tradițiile și obiceiurile 
poporului nostru (nunta, împodobirea miresei, sărbătorile de iarnă ș.a.) (Roada, (1970, cupru), 
Pe câmpurile Moldovei, (1972, aluminiu), C. Cobizev; Moldova ospitalieră (1975, panou deco-
rativ), L. Ianțen; Cor sătesc (1968), Doină (1990), M. Saca-Răcilă; Capra (1973), S. Vrînceanu; 
Creație populară (1980), E. Rotaru; Malanca (1973), E. Bontea ș.a.). 

Maria Saca-Răcilă. Sărbătoarea holdelor, 1974

 

Elena Bontea. Teatrul popular-Malanca, 1973 
Elena Bontea. Teatrul popular-Malanca, 1973
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Aceste subiecte, unele intrinseci firii plasticienei sunt reprezentate în variate aspecte – rea-
list, stilizat, decorativ, când cu conținut direct, când, voalat sub forma unor alegorii sau meta-
fore (Arătură de primăvară/ Ochiul pământului (1977), Sărbătoarea holdelor (1974), Câmpiile 
Moldovei (1983), M. Saca-Răcilă; Hora de primăvară (1970, aluminiu), C. Cobizev; Sărbătoarea 
roadei (1968), Cântec de toamnă (1985), E. Bontea; Floarea-soarelui (1964), V. Zazerscaia; Floa-
rea-soarelui, Recolta I-II (1967), În livadă (1974), Vara (1977), Toamna (1962; 1981), Femei în 
câmp (1977), Câmp cu flori, (1982), E. Rotaru; Înflorire (1980), Înfloresc livezile (10 piese, 1983), 
Primăvara, Flori albe (1985), N. Sajin ș.a.). Deseori subiectul „rodul muncii”, al „pământului” 
este identificat cu imaginea femeii, probabil datorită reminiscențelor „spirituale” din epoca neo-
litică, păstrate în memoria inconștientului, când chipul feminin (statuete, decor pe vasele de ce-
ramică) era asociat fertilității pământului. Din aceste considerațiuni asociative, în unele lucrări, 
chipul feminin poate deveni o imagine-simbol al pământului, a roadei, a țării (Viticultoare (1971, 
cupru), Câmpiile Moldovei (1972, aluminiu), C. Cobizev; Sărbătoarea roadei (1960, aluminiu),                       
B. Epelbaum-Marcenco; Fertilitate (1981), C. Golovinova ș.a.). Tematica maternității se regăsește 
în creația C. Cobizev (Maternitate (1938, gips), A. Picunov-Târțău (Mamă și copil (1962, șamotă), 
Maternitate (1966), Familia (1966, șamotă) ș.a.), E. Romanescu (Mama (1972) ș.a.). Tematica fe-
meii, a tinereții, este proprie atât  sculptorițelor C. Cobizev (Fete scăldându-se (1971), Tânărul 
(1965, bronz), Student (1965, bronz) ș.a.), cât și pictorițelor și plasticienelor ce practică tapiseria, 
ceramica: V. Rusu Ciobanu (Fata la fereastră (1954), Tinerețe (1967) Prietenie (1974); A. Ze-
vin (Mărgăritare (1967), Gaudeamus (1968), Tinerețe (1971), Găgăuzoaica (1972); A. Baranovici 
(Amiază (1960); V. Zazerscaia (Tinerii (1966), Tinerețe/Prietenele (1967), Anișoara (1967) ș.a.); 
E. Rotaru (Fete în livadă (1978) ș.a.); N. Sajin (Fată la fereastră (1968), Muze (1979–1980, șase 
piese) ș.a.). Vârsta tinereții presupune și perioada adolescenței care prezintă etapa de trecere a 
omului de la copilărie la maturitate, iar „maturitatea” umană se subînțelege în mentalitatea po-
porului prin capacitatea de responsabilitate față de viața proprie și a altei persoane. Îngemănată 
cu sentimentul dragostei, această responsabilitate se cristalizează în ideea întemeierii unei noi 
familii ce are drept punct de pornire căsătoria. În așa fel, tematica căsătoriei, a mirilor și miresei, 
devine subiect de abordare artistică ce se întâlnește aproape la toate plasticienele din țară (Îm-

Vilhelmina Zazerscaia. Portretul Mariei Bieșu în rolul Cio-Cio San, 1971
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podobirea miresei (1967, cupru), Mireasa (1967), C. Cobizev; Nunta(1968), B. Epelbaum-Mar-
cenco; Mirii (1967), V. Zazerscaia; Nunta (1970), E. Romanescu; Nunta (1965), E. Rotaru; Masa 
nupțială (1967), N. Sajin ș.a.).

Peste acest subiect „milenar”, specific tuturor popoarelor (fără de care ar fi imposibil perpe-
tuarea vieții pe pământ), în creația unor plasticiene s-a suprapus și tematica sportului, a sănătății 
generației tinere și a membrilor societății, motiv impus de condițiile ideologiei „severe” a timpu-
lui. Tratarea lirică (cu unele excepții) a subiectelor cu un caracter „arhaic” (maternitatea, femeia, 
tinerețea ș.a.), ce relevă atitudinea „sentimentală” a autoarelor față de ele, este în asemenea lu-
crări ușor modificată și abordată printr-o viziune „eroică”, declamatorie (Copii și sportul (1971), 
V. Rusu-Ciobanu; Sportiva (1964, gips), C. Cobizev; Jocuri de șah (1972), Muzele și sportul/Jocuri 
Olimpice (1979, cinci piese), N. Sajin ș.a.).

Registrul tematic al plasticienelor din Republica Moldova cuprinde și subiecte ce reflec-
tă tradițiile, folclorul, ritualurile și sărbătorile poporului, și care transmit substanța spirituală 
a poporului nostru (Malanca (1967), Viața covorului (1987), N. Sajin; Teatrul popular-Malan-
ca (1973), Balada Mioriței (1977), Dansul zestrei la Camenca (1987), E. Bontea; La șezătoare 
(1960), Pregătire de nuntă (1979), E. Romanescu; Joc (1971), Malanca (1971), Motiv popular 
(1973), S. Vrînceanu; Tradiții populare (1980), L. Goloseeva ș.a.). În asemenea lucrări artiste-
le plastice, indiferent de gen, recurg la sinteza elementelor de factură populară cu cele venite 
din lumea contemporană. Conținutul, uneori proprietățile tehnice (în cazul tapiseriei – tex-
tura), este ancorat în tradițiile poporului nostru, iar tratarea plastică relevă influența curen-
telor artistice moderne filtrate prin viziunea proprie a artistei (Malanca (1967), Anotimpuri, 
(1980), M. Saca-Răcilă; Sărbătoare (1984), E. Rotaru; Motiv folcloric (1995), L. Șevcenco; Masa 
Mare, (1982), L. Goloseeva; Motiv popular (1982), E. Bontea (inițial a practicat tapiseria) ș.a.). 

Nelipsit din tabloul tematic al artistelor plastice din republică este și chipul uman, cu valoare 
pe expresia personală, și care este redat, de cele mai multe ori, prin portretul unor persoane con-
crete. În portret artistele plastice au încercat să redea condiția umană sub diverse forme – psihică, 
fizică, simbolică/metaforică etc. Genul portretului, prin caracterul psihologizat al portretizantu-
lui și în funcție de realizarea plastică – realist, stilizat, metaforic, întotdeauna a oferit posibilitatea 

Nelly Sajin. Buchet I-II, 1984
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spectatorului de a medita asupra vieții umane, asupra lumii lăuntrice a omului, exteriorizată prin 
diverse stări psihice – de bucurie, tristețe, înflăcărare, meditație etc.

 Genul portretistic se întâlnește îndeosebi în pictură și sculptură. Plasticienele au înfățișat chi-
puri ale contemporanilor – personalități din lumea artei – pictori, sculptori, muzicieni (colegi de 
breaslă), oameni de rând, eroi ai muncii (Portretul V. Zazerscaia (1964, șamotă), Portretul artistei 
emerite a RSSM Constanței Târțău (1967, șamotă), Portretul V. Rusu-Ciobanu (1975, șamotă), 
Portretul lui M. Grecu (1976, șamotă), Portretul lui L. Dubinovschi (1976, șamotă), Portretul          
E. Romanescu (1981, gips), Portretul B. Epelbaum-Marcenco (1984, șamotă), Adam și Eva (dublu 
portret al soților Naum Epelbaum și B. Epelbaum-Marcenco), (1984, șamotă), Portretul A. Bara-
novici, A. Picunov-Târțău; Aurica, C. Cobizev; Portretul fiului (1964, gips), Portretul M. Sagaidac 
(1977, lemn, culoare), B. Epelbaum-Marcenco; Portretul lui D. Fusu (1963–1964), Portretul lui 
E. Loteanu (1967), Portretul lui G. Vieru (1972), Portretul lui I. Druță (1972), V. Rusu-Ciobanu; 
Portretul lui E. Bucov, Portretul lui G. Vieru, Portretul lui I. Vatamanu (anii ‘70 ai secolului al 
XX-lea), E. Bontea; Portretul A. Zevin (1980), L. Țoncev; Portretul M. Bieșu în rolul Cio-Cio San 
(1971), V. Zazerscaia; Sub o creangă de sakura (M. Bieșu) (1986, ceramică, email), N. Sajin ș.a. 

Genul portretistic, în sine, presupune dezvăluirea lumii lăuntrice a persoanei, și deschide 
calea spectatorului spre descoperirea unor stări și calități ale ființei umane, în general, și a unor 
tipaje specifice, în particular. 

„Portretele colegilor de breaslă (...) întregesc tabloul istoric și social al timpului în care au 
activat, prin personalitățile neordinare ale artiștilor obținându-se o caracteristică deosebită a 
epocii, una eminamente spirituală”1.

Condiția umană transfigurată și raportată la mediul înconjurător este transpusă în operele 
plasticienelor din Moldova prin imaginea naturii plaiului natal, redată în genul peisajului pro-
priu-zis sau prin lucrări ce au ca subiect motive florale, reale sau imaginare. Imaginile simbolice 
și metaforizate ale naturii sunt prezente, preponderent, în genurile artelor decorative – ceramică, 
tapiserie, sticlă artistică, și se întâlnește în creația lui Nelly Sajin (Pomul vieții (1969), Anotim-
puri (1970), Grădina de iarnă (1975), Compoziția florală pentru magazinul „Nestemate” (1976), 
Arborele vieții (1986, lut, email alb; pentru Palatul înregistrării civile de pe strada A. Matee-
vici din Chișinău), Buchet (1986), Buchet I-II (1984, lut, șamotă, email alb; realizat împreună cu 
V. Novicov pentru holul Palatului Republicii din Chișinău) ș.a.), E. Rotaru (Floarea-soarelui 
(1967), Câmp cu flori (1982), M. Saca-Răcilă (Arătură de primăvară (1977) ș.a.). Asemenea lu-
1 A. Marian, Portretul în interpretarea sculptoriței Alexandra Picunov-Târțău, in: ARTA. Seria Arte 
Vizuale, vol. XXV, nr. 1, Chișinău: 2016, p. 121. 

 

Eleonora Romanescu. Turişti, 1972 Eleonora Romanescu. Turişti, 1972
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crări, tratate deseori într-un limbaj stilizat și decorativ, reprezintă structuri compoziționale com-
plexe, cu spații polivalente constituite din imagini convenționale de peisaj (flori, coline, nori etc.), 
figuri umane, forme abstractizate și geometrice inspirate din motivele ornamentale populare etc. 
(Darurile pământului, 1981 (S. Vrînceanu), Sărbătoarea holdelor, 1974 (M. Saca-Răcilă) ș.a.).

În pictură imaginea naturii obține un  aspect mai concret, redat prin genul peisajer. Peisajul, 
ca și alte genuri de „preferință individuală” (și nu impuse de conjunctura politică/ideologică a 
vremii), reflectă propriile atitudini, dispoziții, mod de gândire și simțire a autorului. Adică na-
tura înfățișată este contaminată de stările sufletești proprii ale autoarei, iar peisajul reprezentat, 
pătruns de o încărcătură poetică, de un caracter sentimental – „vesel”, „sonor”, „trist”, „melanco-
lic”/„nostalgic”, „meditativ” etc. – sau poate să releve anumite idealuri morale (specifice struc-
turii mentale ale autoarei), ori intenții de căutări „experimentale” și posibilități de reprezentare 
plastică a motivului.

Un caleidoscop de stări emoționale și sentimentale față de natura plaiului natal se întâlnește 
în creația Eleonorei Romanescu, care pe parcursul întregii vieți a abordat și înfățișat diverse 
aspecte ale naturii moldave cu dealuri, coline, drumuri, vii, păduri și livezi (Plai natal (1968), 
Toamnă târzie (1968), Cărare spre izvor (1970), Meleag moldav (1972), Câmpiile Moldovei (1980), 
Peisaj nistrean 1981), Primăvara în floare (2009) ș.a.). Opera peisajistă a E. Romanescu relevă 
o predilecție a autoarei pentru viziunea panoramică a naturii, redată într-o cheie, când lirică, 
când epic-romantică. Optica panoramică utilizată de către plasticiană, crează impresia unui 

Elena Bontea. Natură statică pe covor vechi, 1964
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„zbor” liber, a unei respirații „pline”, a dominării omului asupra imensității acestui univers local 
și poate induce spectatorul la ideea „protecției invizibile” a acestui meleag de către pictoriță. 
Astfel, rolul peisajului în creația E. Romanescu nu se rezumă doar la o simplă descriere vizuală 
a motivului geografic, ci servește deseori, drept pretext pentru exprimarea gândurilor filosofice 
despre problemele efemere ale individului uman, despre relația omului cu natura și locul omului 
în natură (în cazul prezenței figurii umane în peisaj, el obține un rol secundar de „animație” a 
naturii, contopindu-se, uneori cu fundalul).

Sub aspect formal-stilistic imaginea naturii este reprezentată decorativ, monumental, cu ac-
cent pe sonoritatea culorii, pe expresivitatea emoțională a ei, pe forme generalizatoare cu contur 
ritmic, ce joacă un rol important în determinarea perspectivei spațiale.

Acest aspect decorativ al peisajelor E. Romanescu ar putea fi explicat și prin influența artei 
icoanei, a sonorității culorii din icoana de factură populară, care și-a lăsat amprenta în timpul 
(15 ani) activității sale de restaurator în cadrul atelierului de restaurare a icoanei de la Muzeul 
de Stat de Arte2. Influența cromatică din arta sacră concordată cu emoția generată în fața mo-
tivului (naturii) s-a cristalizat în pete de culoare a căror strălucire crează impresia asociativă a 
unor nestemate, și care prin extensie, sporesc valoarea esenței spirituale a plaiului nostru. Autoa-
rea utilizează un diapazon cromatic variat ce basculează spre zona caldă a spectrului, tonalități 
stridente, dar totodată armonizate și combinate în diverse tipuri de contraste (complementar, 
caloric, simultan).

Motivul naturii este prezent și în creația altor pictorițe care au abordat genul peisajului –         
A. Zevin, L. Țoncev ș.a. – ele preferând, îndeosebi, imagini de peisaj urban (fiind de baștină 
de la oraș), marin în tehnica acuarelei (Satul noaptea (1975), Colț de stradă (1988), Peisaj din 
Dolna (1989), A. Zevin; Peisaj cu căsuțe. Bucovina (1969), Motiv de toamnă (1982), Peisaj urban 
(1984), Satul Butuceni (1984), Peisaj de iarnă (1986), Biserica „Sfântul Haralambie” (1989), Bise-
rica „Constantin și Elena” (1996), Stradă în Chișinău, L. Țoncev; Peisaj cu poartă galbenă (1967), 
E. Bontea; Cătun între dealuri (1969), Peisaj albastru (ruine) (1969), Vale adâncă (1969), V. Rusu-
Ciobanu ș.a.).

2 L. Purice, Eleonora Romanescu, Chișinău: Literatura artistică, 1983, p. 6.

Ada Zevin. Trandafiri, 1965 Ludmila Țoncev. Natură statică cu ulcior de argint, 1981
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Diferențierile temperamentale și de preferință în alegerea motivului, sunt prezente și în mo-
dul „subiectiv” de interpretare a lumii înconjurătoare/naturii, exprimat prin varietatea procedee-
lor plastice și tehnice utilizate, și în aspectul „nonfigurativ”, greu descifrabil al imaginii (Amintire 
(1978), Băltoaca (1976), Natură statică vara, A. Zevin ș.a.). 

O coloratură emoțională se întâlnește și în genul naturii statice care a fost practicat, mai mult 
sau mai puțin, de aproape toate artistele plastice din Moldova (Tătărcuțe (1989), Natură statică 
cu scoică (1989), Natură statică cu stea de mare (1993), Natură statică cu ramură uscată (1994), 
Natură statică cu pește (1998), L. Țoncev; Natură statică cu scoică(1985), E. Bontea; Natură statică 
cu disc de Bach (1973), A. Zevin; Natură statică cu gutuie (1971), A. Baranovici; Flori pe fundal 
roșu (1966), Natură statică cu ceapă verde (1974), V. Rusu-Ciobanu ș.a.). 

Acest gen, deseori cu obiecte „banale” servește drept imbold și sursă pentru exprimare artis-
tică și experimentare plastică. Cineva pune accent pe expresia culorii și facturii de „nuanță” rafi-
nată, imperceptibilă, care vibrează pe suprafața pânzei și dizolvă imaginea, generând o atmosferă 
de vis, de basm (A. Zevin, L. Țoncev), altcineva, gravitează spre impulsurile temperamentale 
proprii alimentate de filonul artei populare, vădite atât în motivul tematic utilizat (țesături vechii, 
oale de ceramică), cât și în intensitatea paletei cromatice (E. Bontea, E. Romanescu ș.a.) (Natură 
statică cu fondal de covor/Natură statică pe covor vechi (1964), E. Bontea; Natură statică în alb. 
Romanițe (1966), Natură statică țărănească (1976), A. Zevin; Natură statică vara (1976), Natură 
statică cu scăunel (1979), L. Țoncev; Vase cu flori (1967–1968), V. Rusu-Ciobanu ș.a.).

Artistele care practică genul naturii statice denotă, sub o formă sau alta, o preferință pentru 
motivul cu flori, fapt ce poate fi explicat prin sensibilitatea „genetică” a femeilor față de flori. 
Istoria culturii universale (literatură, artă plastică, muzică) cunoaște mai multe cazuri când fe-
meia tânără este pusă în raport sau comparată cu florile. Florile întotdeauna au fost asociate cu 
tinerețea, frumusețea, armonia, iar femeia, intuitiv, a tins spre armonie și frumusețe. Totodată, 
în tradițiile folclorului diverselor popoare, și îndeosebi a poporului român, floarea prezintă un 
simbol al vieții. Transmis din generație în generație, motivul florii, precedat (direct sau imaginar) 
de fruct, exprimă viziunea filosofică asupra lumii, floarea fiind doar o verigă în procesul de me-
tamorfozare a etapelor vieții, redat simbolic prin motivul „Pomul Vieții” (Arborele vieții (1986, 
lut, email alb), Buchet I-II (1984, lut, șamotă, email alb), N. Sajin. Indiferent de tipul de floare 
(bujor, trandafir, crizantemă sau floarea-soarelui), plasticienele din Moldova au tins să-l „imor-

Maria Saca-Răcilă. Zbor frânt, 1998
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talizeze”, cineva prin prisma emoțiilor și sentimentelor, cineva prin analiza și structurarea logică 
(A. Zevin, L. Țoncev, E. Rotaru ș.a.) (Liliac și lalele (1971), Crini și maci (1973), Natură statică 
vara (1976), Coșul cu crini (1985), Natură statică cu floarea-soarelui (1992), L. Țoncev; Trandafiri 
(1962), Bujori (1984), Crini (1988), A. Baranovici; Natură statică cu floarea-soarelui (1965) (mai 
multe variante), Crini oranj (1967), Crizanteme (1975), Buchet uscat (1998), E. Bontea; Trandafiri 
albi (1968), Flori de toamnă (1983), A. Zevin; Flori de iarnă (1975), Astre (1992), Natură statică 
cu flori și fructe (2002), Bujori I-II, Gladiole, Flori târzii de toamnă (2015), E. Romanescu; Buchet 
(1986), N. Sajin; Buchet, Vază cu flori (1993), M. Saca-Răcilă ș.a.).

Orice proces artistic presupune în sine exteriorizarea lumii lăuntrice a creatorului, care tin-
de să-și extrapoleze gândurile, ideile, sentimentele într-o dimensiune plastică. Acest proces, 
desfășurat în funcție de structura psiho-emoțională și mentală a fiecăruia, determină atât for-
mula plastică utilizată, cât și preferințele tematice. Aceasta se reflectă în creația plasticienelor 
din Moldova prin utilizarea unora (în funcție de perioada de activitate) a unui limbaj concret, 
recognoscibil (uneori cu repere simbolice), trecut prin prisma propriilor porniri intelectuale, 
alimentate, uneori de suportul teoretic obținut în cadrul studiilor din domeniul istoriei și te-
oriei artei (A. Zevin, E. Bontea au absolvit facultatea de Istoria și teoria artei a Institutului de 
Stat de Arte „I. Repin” din Leningrad) sau a studierii și analizei proprii a operelor artistice din 
istoria și cultura universală (V. Rusu-Ciobanu ș.a.). Altă categorie de artiste se clasează la po-
lul „emoțional” al structurii psihice sau le înglobează pe ambele. Imagini concludente în acest 
sens se întâlnesc, după cum s-a menționat deja, în genul naturii statice, unde pictorițele, de cele
mai multe ori rămân „dependente” de impresiile de moment, generate de motivul ales. Transfi-
gurând impresiile emoționale, stimulate uneori de propriile impulsuri temperamentale, ele re-
curg la o coloratură suavă, textură rafinată ce conferă imaginii o viziune liric-poetică (A. Zevin, 
L. Țoncev ș.a.) (Natură statică cu flori (1972), Buchet cu vas albastru (1993), Natură statică cu 
ulcică, A. Zevin; Natură moartă cu gutui (2006), L. Țoncev ș.a.).

Unele artiste plastice, probabil grație unei conexiuni spirituale de ordin genetic își axează 
creația pe genuri practicate de milenii de către strămoșii noștri – tapiserie (E. Rotaru, M. Saca-
Răcilă, S. Vrînceanu ș.a.), ceramică (N. Sajin, L. Ianțen ș.a.). Arta țesutului profesionist relevă o 
gamă largă de interpretări plastice și viziuni artistice – de la lucrări cu pronunțate influențe din 
arta populară (material, textură, tematică (ornamentație specifică covorului, lăicerelor etc.) – 
Motive moldovenești (1979), M. Saca-Răcilă, caracter bidimensional etc.), la opere realizate într-o 
modalitate conceptual-artistică originală. Se întâlnesc alternări de textură – țesături tradiționale, 
plate cu textură pufoasă și proeminentă (Circ (1978), Muzica (1978), S. Vrînceanu; Deșteptare 
(1977), C. Golovinova; Primăvară (1980), E. Șugjda ș.a.), contrast de suprafață a materialului 
piesei (compartimente „goale”, „aerisite” din spații lăsate nețesute cu rol de element constructiv 
și artistic), colaj din țesătură, ceramică, lemn etc. Se trece de la tapiseria bidimensională, la obiec-
tul textil volumetric (Rodie (1982, prima lucrare de acest fel), Muzica (1984, patru panouri din 
structuri tubulare), S. Vrînceanu ș.a.), la subiecte metaforice cu conotație simbolică transpuse 
prin imagini plastice noi de ordin figurativ și compozițional (Zbor frânt (1998), M. Saca-Răcilă; 
Icar, (1992), Aripă (1992), Dans (1992), Acord, (1993), S. Vrînceanu; Plai (1990), F. Baltă-Savițki; 
Icar (1995), V. Bodrova ș.a.)

În domeniul ceramicii, alături de obiecte tradiționale specifice olăritului popular, întâlnite 
mai des în anii ’50, se practică și piese cu forme sculptural volumetrice compuse și structurate 
în „module” (de două tipuri – 1) relief bidimensional și 2) tridimensional-volumetric) sau pa-
nouri decorative (Vechiul și noul Chișinău (1976, 11 piese), Odă artei I-II (1982), Fizica (1982) 
(în colaborare cu V. Bolboceanu pentru foaierul AȘM a Moldovei), N. Sajin; Dedicație lui Sandro 
Boticelli (1978, 12 piese, ceramică, email), Făt-Frumos și Ileana Cozânzeana, Întâlnirea (1985, pa-
nou decorativ din Sala de conferințe a Palatului Republicii), L. Ianțen ș.a.), (în anii ’70 este foarte 
pronunțată legătura dintre genul ceramicii și sculpturii – B. Epelbaum-Marcenco, A. Picunov-
Târțău ș.a.)3. Treptat, ceramica grație tendinței permanente a artistelor spre experiențe tehno-
3 A. Marian, Nelly Sajin. Interferențe dintre genurile sculpturii și ceramicii, in: Muzeul Național de Artă 
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logice a formei și culorii, și valorificării estetice a diverselor materiale (argilă, faianță, șamotă, 
email etc.), cunoaște noi mijloace de expresie plastică și devine variată ca textură și factură (da-
torită procesului de ardere și calității materialului folosit).

Opera acestor artiste plastice, prin valoare estetică, prin mesajul tematic, prin abordările „ex-
perimentale” plastice și tehnologice, au servit drept exemplu pentru generația tânără de plastici-
eni. În prezent artistele plastice din diferite domenii (pictură, sculptură, arte decorative ș.a.) sunt 
orientate spre căutarea mijloacelor noi de expresie plastică, spre diverse structuri texturale și de 
factură, obținute în urma experiențelor tehnologice, spre subiecte cu conținut simbolic sau me-
taforic (Domnișoara cu pasărea și peștele (2010), Răpirea Europei (2011) (batik), L. Șevcenco; La 
început era (2017), Certitudini de vis (2018), Nereidă în stropi de soare(2018), E. Samburic ș.a.). 

Pentru unele plasticiene câmpul de manifestare al potențialului său artistic se extinde pe mai 
multe genuri – tapiserie, pictură – E. Ajder (Veronica (1988), La cules de îngeri, Rapsodii de 
toamnă), E. Cemortan-Voloșin ș.a.); pictură, grafică, ceramică, sculptură – E. Samburic (Coloa-
na cerului (2013), Aurul te face să fii mut (2019), Arlechini imperiali (2019), Eva ș.a.); tapiserie, 
batik – A. Uvarov (Metamorfoze de iarnă (1999) (tapiserie), Amintiri (2005) (batik), L. Șevcenco 
(Improvizație (1988) (tapiserie), Oraș toamna (2010) (batik) ș.a.); grafică de șevalet, grafică de 
carte, pictură, arte vizuale – E. Zavtur, V. Zabulica-Diordiev (Ospățul regilor aerieni (1997), 
instalație), E. Robu (Înger cu flori albastre, (2015), Reflecție (2008), Pământ străbun (2014) ș.a.); 
pictură, arte vizuale, muzică – V. Barbas (Mireasa vântului (2008), Improvizație. Jazz (2010), 
Uroboros (2010), „Feel Harmony”, triptic (2020) ș.a.); arte vizuale, muzică, dans – Performance 
L. Dragnev (Egoism) ș.a.).

Noul mod de gândire artistică din artele plastice naționale (din anii 1990–2000) este vădit în 
opere cu caracter diferit de cel tradițional. În artele decorative apare „obiectul textil”, compoziții-
sculpturi, instalații etc. care de multe ori estompează hotarul dintre genuri, ele reprezentând o 
nouă etapă în dezvoltarea artelor plastice din Republica Moldova. (Compoziție-1, 1998 (obiect 
textil, O. Arbuz), Poezie, 1994 (E. Cemortan-Voloșin), Casa (instalație, L. Dragnev) ș.a.). 

Concluzie: Creația artistelor plastice din Moldova din a doua jumătate a secolului al XX-lea 
este axată pe dialogul dintre tradiție și inovație, fiecare dintre ele implementând noi formule ale 
limbajului plastic, diversificând, astfel, aspectul artei naționale. 

a Moldovei. Conferința științifică anuală. Culegere de comunicări, edițiile 2013–2014, Chișinău: Bons 
Offices, 2014, p. 148-150.

Luiza Ianțen. Întâlnirea, 1985, panou decorativ
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Prin creaţia lor, plasticienele au adus un aport incontestabil în artele plastice din Republica 
Moldova, îmbogățind fiecare domeniu cu noi opere, ce pun în valoare patrimoniul național.
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ARHITECTA VIRGINIA ANDREESCU-HARET (1894–1962)
ARCHITECT VIRGINIA ANDREESCU-HARET (1894–1962)

Summary. Maria Virginia Andreescu-Haret (1894, Bucharest – 1962, Bucharest) was the first 
woman who had the right to practice architecture in Romania. In 1919, she graduated from the High-
er School of Architecture in Romania, and her diploma, bearing the number 62, is the first diploma in 
architecture awarded by the school to a woman.

She was the niece of painter Ioan Andreescu and in 1928 she married Spiru I. Haret (1892–1970), 
civil engineer and nephew of the scientist Spiru C. Haret (1851–1912). Virginia Andreescu Haret and 
Spiru I. Haret became collaborators and had a son together, Radu Sp. Haret, who later became an 
engineer.

Between 1919 and 1922, Virginia Andreescu worked as an architect at the Historical Monuments 
Commission and in the architectural practice of prof. arch. Petre Antonescu. After training in Rome 
(1921–1922), where she also participated in archaeological research, returning to Romania, she 
worked for the „Modern Construction” Society for a short time, and since 1922 she was employed in 
the Technical Service of the Ministry of Public Instruction, within the House of Schools, where she 
worked until 1947. Virginia Andreescu-Haret is the first woman who reached the degree of architect 
General Inspector in our country. After 1947, she worked in the A.G.I.R., then at the Technical Pub-
lishing House, at the Romanian-Soviet Design Institute and at the C.S.C.A.S., until 1954, when she 
retired.

She completed over 130 buildings, including over 40 school projects, 17 single-family houses and 
26 residential buildings and collaborated with architects Jean Pompilian, Ernest Doneaud and Ion 
Maier (Mayer). She collaborated with Prof. Arch. Nicolae Ghika-Budești in the preparation of surveys 
of the churches in Wallachia and in the four volumes of „The evolution of architecture in Muntenia 
and Oltenia”.

Her most famous works in Bucharest are: Palace of the „Romanian Youth” Society, in collabora-
tion with architect Jean Pompilian; „Cantemir-Vodă” National High School; „Gheorghe Șincai” Na-
tional High School (Șerban Vodă wing); the „Holy Trinity Ghencea” church, in collaboration with 
architect Jean Pompilian; the Communal Society for Cheap Housing in Rosetti Square, corner with 
Hristo Botev Blvd., in collaboration with architect Jean Pompilian.

Starting with November 1st, 1960, the architect Virginia Maria (Andreescu) Haret received a pen-
sion for special merits, amounting to 1200 lei per month, and the data from her pension file in the 
archives of the Union of Architects of Romania and the album with the architectural works of the 
architect, made by her son, Radu Sp. Haret, can complete the picture of the first woman architect in 
our country.

Keywords: Virginia Andreescu-Haret, first woman architect in Romania, first woman General 
Inspector, Ministry of Public Instruction, Neoromanian style, Art Deco.
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Maria Virginia Andreescu-Haret (9/21 iunie 1894, București – 6 mai 1962, București) a fost 
prima femeie cu drept de a profesa arhitectura din România. În 1912, este admisă la Școala Su-
perioară de Arhitectură, fiind clasificată prima la examenul de admitere în școală. A fost o stu-
dentă foarte apreciată de profesorii săi. În timpul Primului Război Mondial, a activat ca soră de 
caritate. În 1919, absolvă cursurile Școlii Superioare de Arhitectură din România, iar diploma sa, 
purtând numărul 62 este prima diplomă de arhitect acordată de școală unei femei – „O academie 
de arte frumoase”, distinsă cu mențiunea „Foarte bine”. Acest proiect a fost expus la expoziția 
absolvenților școlii, de la Ateneul Român, din anul 1925, unde a primit Premiul Ministerului 
Instrucțiunii Publice1. 

În timpul școlii, în atelierul prof. arh. Petre Antonescu și pe șantierele conduse de acesta, a 
continuat studiile de arhitectură românească. Frecventează în paralel, și Școala de Arte Frumoa-
se din București, fiind o foarte apreciată elevă a pictorului Ipolit Strâmbu.

Nepoată de frate a pictorului Ioan Andreescu (1850–1882), Maria Virginia Andreescu2 se 
căsătorește în 1928 cu inginerul constructor Spiru I. Haret (1892–1970), nepot al savantului Spi-
ru C. Haret (1851–1912), având împreună un fiu – inginerul Radu Sp. Haret. Colaborarea cu Spi-
ru I. Haret începuse odată cu proiectarea casei acestuia din Aleea Spătarului nr. 6, în anul 1926. 
Arhitecta Henrieta Delavrancea-Gibory (1894–1987) relata despre Virginia Andreescu-Haret3: 
„Jocurile vieții și neașteptatul au vrut ca în decursul desfășurării profesiunei să găsească în cola-
1 Lucrarea de diplomă a arhitectei Maria Virginia Andreescu este concepută în spiritual arhitecturii 
academiste, de factură Beaux-Arts, o clădire eclectică, monumentală, atent studiată, în Albumul cu 
lucrările arhitectei păstrându-se planșele și tema-program pentru „O Școală de Arte Frumoase”, in: 
Virginia Sp. Haret născută Andreescu. Arhitect. Album de lucrări de arhitectură. Cabinetul de Stampe 
al Bibliotecii Academiei Române, arhiva Virginia Haret.
2 Spiru C. Haret îi va acorda tinerei Virginia Andreescu licența de a se înscrie în 1912, la Școala de 
Arhitectură din București, unde până atunci fuseseră admiși numai băieți, in: Ruxandra Nemțeanu, 
Vila în stil neoromânesc: expresia căutărilor unui model autohton în locuința individuală urbană, 
București: Simetria, 2014, p. 209.
3 Henrieta Delavrancea-Gibory a fost admisă la Școala Superioară de Arhitectură în 1913, dar și-a 
suspendat cursurile în 1916, în timpul războiului și le-a reluat în 1924, absolvind în 1926.

Fig. 1. Virginia Andreescu-Haret. Fotografie din Biblioteca Uniunii Arhitecților din România
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borarea cu inginerul Spiru Haret, vicepreședintele Societății Edilitatea, o înțelegere profundă și 
o prietenie din care au derivat căsătoria și nașterea unui fiu, Radu, astăzi inginer dr. profesor.”4

Între 1919 și 1921, este arhitect la Comisiunea Monumentelor Istorice, unde a colaborat cu 
prof. arh. Nicolae Ghika-Budești la întocmirea de relevee, studii și cercetări ale bisericilor din 
Țara Românească și la cele patru volume din tratatul „Evoluția arhitecturii în Muntenia și Ol-
tenia”. Releveele publicate sunt: Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Soveja, Biserica Domnească din 
Curtea de Argeș.

La Roma, între anii 1921 și 1922, lucrează 1 an și jumătate în atelierul maestrului Gr. Bar-
gellini și face diferite studii împreună cu profesorul Montecchi, arheolog cunoscut și președinte 
al societății „Fra i cultori dell’architettura e archeologia”. După completarea studiilor la Roma, 
revenind în țară în 1922, a lucrat pentru Societatea „Construcția modernă”, o scurtă perioadă, iar 
din 1922, se angajează în Serviciul Tehnic al Ministerului Instrucțiunii Publice, în cadrul Casei 
Școalelor, unde va activa până în 1947. Aici a lucrat la început sub conducerea arhitecților Jean 
Pompilian5 și Cornel Nedelescu, apoi, alături de aceștia, trecând prin toate gradele, până la cel de 
arhitect inspector general, fiind prima femeie cu acest grad din țara noastră. Tabloul Arhitecților 
funcționari din serviciile Statului, Județelor și Comunelor încadrați în Corpul Arhitecților din ser-
4 Henrieta Delavrancea-Gibory, Virginia Haret. Cine are ceva de spus?, in: Arhitectura nr. 2-3/2017 
(668-669), p. 48. 
5 Jean Pompilian (1872–1938) a fost arhitect Director general al Arhitecturii Casei Școalelor, in: Arhi-
tectura, nr. 12/1938, p. 33.

Fig. 2. Prima filă a Albumului Virginia Sp. Haret născută Andreescu. Arhitect. Cabinetul de Stampe 
al Bibliotecii Academiei Române Virginia Sp. Haret născută Andreescu. Arhitect. Album de lucrări de 
arhitectură. Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, arhiva Virginia Haret, p. 2
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viciile Publice, potrivit Legii publicată în Monitorul Oficial No. 75 din 8 iunie 1921 indică faptul 
că Virginia S. Haret era încadrată ca arhitect șef clasa I din anul 1937, la Ministerul Educației 
Naționale6. 

În 1937, este invitată de Uniunea Arhitecților din U.R.S.S. la Primul Congres Unional de 
Arhitectură, la Moscova. Este prima femeie delegată de Ministerul Instrucțiunii și de Societatea 
Arhitecților Români să ne reprezinte țara la diferite congrese internaționale – Roma (1935), Paris 
(1937), Bruxelles, Berlin7. 

După 1947, activează în cadrul Asociației Generale a Inginerilor din România (A.G.I.R.), 
apoi, la Editura Tehnică, la Institutul de Proiectare Româno-Sovietic. A lucrat apoi la Comitetul 
de Stat pentru Construcții și Arhitectură (C.S.C.A.S., Serviciul de Documentare), ca referent 
tehnic, în perioada 12 martie 1953 – 17 mai 1954. A fost pensionată în anul 1954, acordându-i-se 
o pensie de 283 lei.
6 Corpul Arhitecților din România, Buletinul Corpului, anul VII, București: Tipografia Vestirea, 1939, 
p. 165.
7 Dr. ing. prof. Radu Sp. Haret, Virginia Sp. Haret (Andreescu). Prima arhitectă care a activat în Româ-
nia (1894–1962), in: Arhitectura, nr. 5/1976, p. 41; Ruxandra Nemțeanu, Vila în stil neoromânesc: ex-
presia căutărilor unui model autohton în locuința individuală urbană, București: Simetria, 2014, p. 209.

Fig. 3. Școala de Arte Frumoase – proiect de diplomă. Virginia Sp. Haret născută Andreescu. Arhitect. 
Album de lucrări de arhitectură. Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, arhiva Virginia 
Haret, p. 6
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Începând cu data de 1 noiembrie 1960, arhitecta Virginia Maria Andreescu-Haret a primit o 
pensie pentru merite deosebite, în valoare de 1200 de lei lunar, iar datele din dosarul său de pen-
sie aflat în arhiva Uniunii Arhitecților8 din România pot întregi tabloul primei femei arhitect din 
țara noastră. Articolul acesta are la bază aceste date, alături de albumul de lucrări de arhitectură 
ale arhitectei Virginia Sp. Haret, „culese și strânse la un loc, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de 
la naștere și a 2 ani de la moarte”, în iunie 1964, de fiul arhitectei, prof. dr. ing. Radu Sp. Haret.9

Este unul dintre puținii arhitecți care au activat în mod intens în lucrări executate în serviciul 
public. A proiectat și executat peste 130 de clădiri, dintre care peste 40 de proiecte școlare, 17 
locuințe unifamiliale și 26 imobile de locuit cu mai multe apartamente și a colaborat cu arhitecții 
Jean Pompilian, Ernest Doneaud și Ion Maier (Mayer). 

8 Arhiva Uniunii Arhitecţilor din România. Dosar Pensie de merit. Arh. Virginia Haret, 1960.
9 Virginia Sp. Haret născută Andreescu. Arhitect (1894–1962). Album de lucrări de arhitectură. Cabine-
tul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, arhiva Virginia Haret.

Fig. 4. Arhitecții Virginia Haret și Gheorghe Simotta. Proiect pentru Primăria orașului Făgăraș. Arhitec-
tura, Anul IV, 1925, p. 110
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Cele mai cunoscute lucrări proiectate de Virginia Andreescu-Haret în București sunt: Palatul 
Societății „Tinerimea Română”, în colaborare cu arh. Jean Pompilian; Colegiul Național „Can-
temir Vodă”, corpul central; aripa dinspre Calea Șerban Vodă a Colegiului Național „Gheorghe 
Șincai”; Biserica „Sf. Treime Ghencea”, în colaborare cu arh. Jean Pompilian; localul Societății 
Comunale de Locuințe Ieftine din Piața Rosetti, colț cu Bd. Hristo Botev, în colaborare cu arh. 
Jean Pompilian.

Lista de 125 de lucrări depusă de Virginia Maria Haret la Uniunea Arhitecților din Republica 
Populară Română, în dosarul pentru solicitarea unei pensii pentru merite deosebite, dactilogra-
fiată și datată 27 mai 1960, cuprinde:

A. Case de locuit, parter și etaj, pentru o familie (1-17).
B. Case de locuit cu mai multe apartamente (18-43).
C. Diverse programe, interioare, transformări (44-54).
D. Lucrări în colaborare (55-67).
E. Concursuri publice (68-72a).
F. Proiecte neexecutate (73-85).
G. Lucrări executate în serviciu public (86-125).
H. Diverse
a. Relevee
b. Expoziții
c. Publicații.
Locuințe
„A proiectat și executat singură 17 case de locuit pentru o familie, prevăzute în general cu 

distribuție pe două niveluri (parter și etaj) și 26 imobile de locuit cu mai multe apartamente, 
afară de cele executate cu arhitecții Ernest Doneaud, Ion Maier și prof. Ion Pompilian.”10 Reali-
zează deseori și decorațiile interioare ale caselor proiectate, „purtând și ele imprimată influența 
spiritului său original, dotat cu o rafinată sensibilitate pentru frumos.”11. Albumul ce cuprinde 
cele mai importante lucrări ale arhitectei Virginia Sp. Haret menționează și numele unora dintre 
beneficiarii clădirilor de locuit.

10 Radu Sp. Haret, Virginia Sp. Haret (Andreescu). Prima arhitectă care a activat în România (1894-
1962), in: Arhitectura, nr. 5/1976.
11 Radu Sp. Haret, Virginia Sp. Haret (Andreescu). Prima arhitectă care a activat în România (1894–
1962), in: Arhitectura, nr. 5/1976, p. 40.

Fig. 5. Virginia Haret. Școala Primară –Socola, Iași. Arhitectura, Anul IV, 1925, p. 110
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A. Case de locuit, parter și etaj, pentru o familie
București
1935 – Casa Dem Iurașcu, str. Emanoil Porumbaru, nr. 24, colț cu str. Virgil Drăghiceanu;
1929 – Casa prof. dr. Nicolae Gh. Lupu, Bd. Dacia, nr. 95 (fost 41); monument istoric;
1923 – Casa ing. I. Cantuniari (vilă), str. Washington, nr. 30 (Parcul Bonaparte) – stil neoro-

mânesc; monument istoric;
1925 – casa dr. Danielopol – Calea Dorobanților – fațada proiectului a apărut în Arhitectura, 

Anul IV, 1925. 
1928 – Casa Aug. Opran, str. Alexandru Philippide, nr. 15 – stil neoromânesc; monument 

istoric;
1935 – Casa I. Nistor, str. dr. Anibal Teohari, nr. 17 (fost Parcul Panduri str. B nr. 14) – mo-

dernism-Art Deco;
1932 – Casa prof. Radu și Elena Perianu, Bd. Eroilor, nr. 18 – realizată în stil Art Deco;
1935 – casa Viorica și general Gh. Rujinski, str. Berzei, nr. 22;
1930 – casa Georgescu, str. Pasteur, nr. 39 (Parcul Elefterie);
1928 – casa Ianculescu (fost Rosetti), str. Povernei, nr. 1-3, colț cu str. Visarion și str. Constan-

tin Daniel – amenajare și supraetajare (etajul 1, colonada și partea din stânga);
Str. Henri Mathias Berthelot, nr. 62;
1940 – Casa Zoica și ing. Traian Motaș, suprapunere etaj și amenajări interioare, str. Vasile 

Lascăr, nr. 22.
Alte localități
1926 – casa ing. I. Constantinescu, Bd. Cuza, Brăila12 – stil neoromânesc;
1932 – casa Bârloiu, Bd. Gării, Târgoviște; 
1932 – casa ing. Cavadia, Bd. Gării, Târgoviște – stil neoromânesc;
1934 – casa Lucia și dr. G. Mândreanu, Bd. Republicii, nr. 28 (fost Lahovari), Giurgiu;
casa Radovici, Snagov; 
1940 – 2 căsuțe de weekend, Pădurea Mogoșoaia, Parcul Motoc;

12 Arhitectura, Anul IV, 1925, p. 112.

Fig. 7. Casa Prof. Dr. N. Gh. Lupu. Bd. Dacia nr. 95, București, 
1929, Album de lucrări de arhitectură. Cabinetul de Stampe al 
Bibliotecii Academiei Române, arhiva Virginia Haret, p. 58.

Fig. 6. Casa ing. Spiru Haret. Intrarea 
Spătarului nr. 8, București, 1926, Al-
bum de lucrări de arhitectură. Cabi-
netul de Stampe al Bibliotecii Acade-
miei Române, arhiva Virginia Haret, 
p. 10
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1937 – vila arh. Virginia și ing. Sp. Haret, str. Furnica, nr. 71, Sinaia;
1936 – vila Zoica și ing. Traian Motaș, str. Traian, Bușteni – transformare și amenajare;
Casa dr. Dumitru Noica, comuna Știubei-Orăști.

B. Imobile de locuit cu mai multe apartamente13

București
1926 – Casa ing. Spiru I. Haret, Intrarea (Aleea) Spătarului, nr. 8 – stil neoromânesc; vila are 

două apartamente, unul la parter și celălalt la etaj, construcția este adaptată unui teren de colț, de 
formă triunghiulară, greu construibil. Volumele sunt articulate printr-un turn circular de colț, 
al cărui etaj, ușor ieșit în consolă, constituie o loggie-foișor semicirculară, tratată în stil național 
(neoromânesc). Pentru această vilă, inginerul Spiru I. Haret, viitorul soț al arhitectei, a fost pro-
babil antreprenor.

1926 – Casa P. Leibovici, Intrarea (Aleea) Spătarului, nr. 7;
1931– imobilul arh. Virginia și ing. Spiru I. Haret, str. Lascăr Catargiu, nr. 14. Clădirea este 

concepută în stil modernist-Art Deco. Aici a locuit în ultima perioadă a vieții (ultimii 32 de ani).
1932 – casa V. Barnovschi, str. Al. Constantinescu, nr. 15 (Parcul Domenii), executată de 

Societatea Edilitatea – stil modernist;
1935 –Casa ing. Panait Mazilu – str. Popa Savu,nr. 76 – stil modernist; 
1930 – casa ing. Steinberg, str. dr. Lister, nr. 31 (Parcul Elefterie);
1937 – casa ing. Dumitru Stoica, str. Veronica Micle, nr. 27 – stil modernist-Art Deco;
1929 – grup de șapte vile cu câte două apartamente pentru funcționarii Casei de Depuneri 

și Consemnațiuni (parcelarea Casa de Depuneri) – concurs public, str. Theodor Burada și str. 
Bibicescu (cartier Calea Plevnei);

1932–1933 – Casa Margareta Mețulescu, str. Ciprian Porumbescu, nr. 14, colț cu Bd. Iancu 
de Hunedoara – arhitecta proiectează o clădire cu demisol, parter și 1 etaj (iar etajul 2 – ultimul 
etaj – a fost adăugat ulterior); antreprenor G. Ionescu14;

1927 – 4 vile grupate pentru tragerile la sorți cu premii ale abonaților ziarului Universul, str. 
Madrid;
13 Încadrarea acestora drept „case de locuit cu mai multe apartamente” este făcută în conformitate cu 
Lista de lucrări depusă de arhitectă la Uniunea Arhitecților din Republica Populară Română, în 27 
mai 1960, arătând probabil situația din 1960 a clădirilor, care putea fi alta decât cea inițială, in: Arhiva 
Uniunii Arhitecţilor din România. Dosar Pensie de merit. Arh. Virginia Haret, 1957–1960, p. 27-30.
14 Arhitecta menționează că existau legături de rudenie cu proprietara, in: Oana Marinache, Parcelări 
private II, 2019, Anul II, nr. 6(X), p. 47.

Fig. 8. Casa Virginia șiing. Spiru Haret. Bd. Lascăr 
Catargiu nr. 14, București, 1931, Album de lucrări 
de arhitectură. Cabinetul de Stampe al Bibliotecii 
Academiei Române, arhiva Virginia Haret, p. 20

Fig. 9. Casa prof. Radu și Elena Perianu. Bd. 
Eroilor (fost Bd. Dr. Kalinderu) nr. 18, București, 
1932, Album de lucrări de arhitectură. Cabinetul 
de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, arhi-
va Virginia Haret, p. 20
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1923 – Casa ing. Dionisie Germani, str. Paris, nr. 43 – stil neoromânesc;
1923 – Casa av. Nicu Stănescu, str. Paris, nr. 45 – stil neoromânesc;
1923 – Casa ing. D. Băiatu, str. Paris, nr. 32 – stil neoromânesc;
1925 – Casa Papiniu, str. Roma, nr. 54 (Parcul Bonaparte) – stil neoromânesc;
1936 – casa I. Constantinescu, str. Bitolia, nr. 17 – stil Art Deco;
Imobil de raport, str. dr. Obedenaru, nr. 14;
1928 – Casa colonel Cezar Golici, str. dr. Obedenaru, nr. 16, colț cu str. dr. Louis Pasteur, nr. 

39 – stil neoromânesc, colțul este evidențiat printr-un volum circular, un turn asemănător celui 
din Intrarea Spătarului, nr. 8. Aici, etajul turnulețului ieșit în consolă față de parter este închis, 
ferestrele sunt delimitate de coloane, parapetul este traforat, streașina semicirculară lată. Rezol-
varea face parte din vocabularul folosit de Virginia Andreescu.

Imobil de raport, str. dr. Obedenaru, nr. 18– stil neoromânesc;
1930 – Casa prof. Popescu și prof. Iosif Gabrea, str. dr. Obedenaru, nr. 6 și 6A, colț cu str. dr. 

Koch (Parcul Elefterie);
1924 – Casa Gongopol, str. Icoanei nr. 40 (fostă str. General Lahovari, nr. 22);
1942 – Casa Constanța și ing. Ioan G. Haret, str. aviator Jean Texier, nr. 7.

C. Alte programe de arhitectură, amenajări interioare, transformări
1927–1934 - Biserica „Sf. Treime Ghencea”, Calea 13 Septembrie, colț cu str. Sebastian, în 

colaborare cu arh. Jean Pompilian; târnosirea bisericii a avut loc în 1934;
1928 – Teatru-Cinema-Cazinou Govora, realizat Societatea Govora-Călimănești, cu o capa-

citate de 400 de locuri15, dat parțial în folosință în 1930 – a fost cinematograf, în prezent este 

15 Clădirea cuprindea mai multe funcțiuni: sală de spectacol, bufet, club, in: Arhiva Uniunii Arhitec-

Fig. 10. Casa ing. Panait Mazilu. Str. Popa Savu nr. 
76, București, 1935, Album de lucrări de arhitectură. 
Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Româ-
ne, arhiva Virginia Haret  

Fig. 11. Palatul Societății „Tinerimea Română”. 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 4, Album de lucrări de 
arhitectură. Cabinetul de Stampe al Bibliotecii 
Academiei Române, arhiva Virginia Haret, p. 5.
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sediul Centrului Cultural Virginia Andreescu-Haret și este clasat monument istoric. Lucrarea 
este realizată în stil neoromânesc, dominată de un turn-foișor.

1928 – Depozit de vinuri, birouri de administrație și locuințe pentru salariații Băncii Viticole 
a României, str. Petru Rareș, nr. 17 – stil neoromânesc; 

1923 – Stația meteorologică, pavilion trupă și pavilionul cu birourile, Aeroportul Băneasa;
1926 – Terasa „Cucurigu” (grădina situată deasupra pavilionului apelor) la Băile Govora, re-

alizat de Societatea Govora-Călimănești;
1939 – Cavoul familiei dr. Dumitru Noica, Cimitirul Bellu, Calea Șerban Vodă;
Troiță cu fântână comemorativă și bancă, pe drumul național Comarnic-Sinaia;
Troiță cu fântână comemorativă, pe drumul național Comarnic-Sinaia;
Troiță la un mormânt în cimitirul Vaslui;
Amenajare – str. Donici, nr. 27;
Amenajare – str. Astronomului, nr. 6.

D. Lucrări în colaborare
1924–1927 – Palatul „Tinerimea Română”, str. Gutenberg nr. 19, colț cu Bd. Schitu Măgu-

reanu nr. 4, în colaborare cu arh. Jean (Ion) Pompilian16; monument istoric; antrepriza Tiberiu 
Eremie – de construcția palatului s-au ocupat arhitectul Radu Negru și inginerii Aurel Beleș și 

ţilor din România. Dosar Pensie de merit. Arh. Virginia Haret, 1957–1960.
16 Jean Pompilian era și membru al Comitetului Societății Tinerimea Română. De asemenea, Vasile 
Șuteu, directorul Liceului Cantemir, era membru al Comitetului acestei societăți. Președintele 
Societății era N. S. Dumitrescu, profesor, director în Ministerul Instrucțiunii, in: Virginia Sp. Haret 
născută Andreescu. Arhitect. Album de lucrări de arhitectură. Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Aca-
demiei Române, arhiva Virginia Haret.

Fig. 12. Teatru, cinema, cazino la Băile Govora. Vedere dinspre scenă. Societatea Govora-Călimănești. 
1928, Album de lucrări de arhitectură. Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, arhiva 
Virginia Haret, p. 28
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Valer Paler; piatra de temelie a fost pusă la 25 mai 1924, dar clădirea – care cuprindea sală de 
spectacol, club, bibliotecă – a fost inaugurată oficial în anul 1935, din motive financiare. Sala de 
spectacole a imobilului a fost concepută pentru 1200 de persoane. 

1924 – Palatul Societății Comunale „Locuințe Eftine” (Societății de Locuințe Ieftine), Bd. 
Hristo Botev, nr. 1 colț cu Piața Rosetti, nr. 7 – în colaborare cu arh. Jean Pompilian, monument 
istoric, clădire eclectică17;

1922 – În cadrul Societății „Construcția Modernă”, proiectează (împreună cu arh. Jean Pom-
pilian) două tronsoane ale imobilului cu apartamente Nicolae G. Cantacuzino pe CaleaVictoriei, 
colț cu str. Frumoasă nr. 50-5618;

Case de locuit, ca arhitect la Societatea „Construcția Modernă”;
Vile la Eforie, Bușteni și Predeal – în colaborare cu arh. Ernest Doneaud;
Casa Stravolca, str. Antim, nr. 8 – în colaborare cu arh. Ioan Maier;
Casa M. P., str. Știrbei Vodă, nr. 73 – în colaborare cu arh. Ioan Maier.

E. Concursuri publice
1925 – Concurs pentru Primăria, Baia Comunală și cinematograful orașului Făgăraș – locul 

I; fațada principală propusă în proiectul arhitecților Virginia Andreescu și Gheorghe Simotta, 
având mottoul „Cerna” este în stil eclectic național (neoromânesc), aproape simetrică, dominată 
de turnul central19. Proiectul cuprindea și o sală de spectacol.

internat pentru Școala de Meserii din satul Năsăud – locul II; 
o aripă nouă la Ministerul Domeniilor din București, pe terenul viran din vecinătatea Spita-

lului Colțea – premiul III; 
17 Arhiva Uniunii Arhitecţilor din România. Dosar Pensie de merit. Arh. Virginia Haret, 1957–1960. 
18 În Lista de lucrări din Dosarul de pensie de merit din Arhiva Virginia Haret a Uniunii Arhitecților 
din România, arhitecta menționează „amenajarea a două tranșe din Blocul Cantacuzino din str. Fru-
moasă”, lucrare realizată în colaborare, în cadrul Societății „Construcția modernă”, in: Arhiva Uniunii 
Arhitecţilor din România. Dosar Pensie de merit. Arh. Virginia Haret, 1957–1960. Lucrare menționată 
și în articolul scris de fiul său, dr. ing. prof. Radu Sp. Haret, Virginia Sp. Haret (Andreescu). Prima 
arhitectă care a activat în România (1894–1962), in: Arhitectura, nr. 5/1976, p. 37, 40.
19 Arhitectura, Anul IV, 1925, p. 110.

Fig. 13. Liceul model de Fete. Focșani, 1933, Album de lucrări de arhitectură. Ca-
binetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, arhiva Virginia Haret, p. 30
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1926 – Premiul I – concurs la C.A.M. – de timbre fiscale;
Premiul Ziarului Universul pentru o vilă cu 4 apartamente, str. Madrid;
Premiul I pentru cartierul de locuințe (vile) ale funcționarilor fostei Bănci Românești (17 

vile) în parcelarea din Calea Plevnei;
Școală primară în Bușteni.

F. Proiecte neexecutate
Halele Centrale din Ploiești;
Local de școală primară model – Primăria comunei Bușteni;
Căminul Societății Studenților în Medicină București;
Bursa de Mărfuri a orașului Constanța;
Clubul și cantina muncitorilor Rafinăriei Brazi;
Institutul de Fizioterapie, Călimănești;
Locuințe pentru personal, birouri și restaurant la Govora;
Piața de alimente și restaurantul comunal din Predeal;
Imobil cu apartamente – str. Toamnei, nr. 79;
Case de locuit în București, str. Henri Mathias Berthelot, nr. 65; Bd. Dacia (fost), nr. 50; str. 

Grigore Mora (fost Parc Jianu str. B), nr. 6.

Fig. 14. Vila Virginia și ing. Spiru Haret, Sinaia, str. Furnica nr. 73, 1937. Pagina 35 a Albumului de 
lucrări Virginia Sp. Haret născută Andreescu. Arhitect. Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei 
Române, arhiva Virginia Haret



Conferință științifică internațională, Chișinău, 11-12 februarie 2021, ediția a III-a ~ 63 ~

G. Lucrări executate în serviciu public
Construcții școlare
București
1928 – aripa dinspre Calea Șerban-Vodă a Colegiului Național „Gheorghe Șincai” și corpul 

secției Antropologie; monument istoric;
1926 – Colegiul Național „Cantemir-Vodă”, bd. Dacia, colț cu str. Viitorului, nr. 60, corpul 

central; monument istoric;
1927 – Facultatea de Medicină din București - uzina de încălzire centrală, castelul de apă din 

beton armat, muzeul de anatomie/ Centrul de Cercetări Antropologice;
1933 – Școala Comercială din str. Traian, nr. 165, azi, Colegiul Economic „A. D. Xenopol”, 

supraetajare cu 2 etaje și amenajare interioară, sală de festivităţi; monument istoric.

Alte localități
1933 – Liceul model de fete din Focșani;
Școala profesională – locuința direcției Focșani;
Școala de meserii – proiect ateliere – Focșani;

Fig. 15. Școală primară cu 2 clase, cu hall (Tip 2), Album de lucrări de arhitectură. Cabinetul de Stampe 
al Bibliotecii Academiei Române, arhiva Virginia Haret, plan 3
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1925 – Școala Primară din Socola, Iași (proiect publicat în revista Arhitectura, Anul IV, 1925, 
p. 110);

Liceul de fete „Domniţa Rucsandra” din Botoșani, adăugiri și amenajări diverse;
Școala de meserii din Ploiești, adăugiri și amenajări;
1931 – Școala normală de fete din Bârlad cu internat și sală de gimnastică și anexe;
Atelierele Școlii de Meserii din Vaslui;
Școala Profesională Târgoviște;
Școala de Țesătorie Târgoviște – proiect;
Școala normală  Pitești;
Școala profesională de fete Pitești;
Liceul de fete Pitești;
Școala de Meserii Pitești;
Școala profesională (Liceul) Teiuleanu din Pitești – localul nou;
Școala secundară de fete Făgăraș;
Școala profesională Făgăraș;
Internatul Liceului de băieți Făgăraș;
Liceul de fete – aripa claselor Cluj-Napoca;
Institutul de Fiziologie al Universității din Cluj-Napoca – în colaborare cu arh. Jean Pompi-

lian;
Locuința directorului la Liceul de băieți Râmnicu Sărat;
Școala profesională Tecuci – proiect;
Liceul de fete Bârlad;
Școala profesională Bârlad – proiect;
Școala normală de fete Bârlad;
Locuințe la Școala profesională Bârlad;
Internatul Liceului de băieți Bârlad;
Atelierele Școlii de Meserii Vaslui;
proiecte tip de școală primară cu 2, 3, 4 și 7 clase, în diferite variante, cu și fără sală de gim-

nastică și locuinţă pentru Director, care s-au executat pe tot cuprinsul ţării. Aceste proiecte tip 
fuseseră inițiate de Spiru Haret.

H. Diverse
a. Relevee: Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Soveja, Biserica Domnească din Curtea de Argeș.
1927 – Restaurarea unei vechi biserici din Vaslui20.
b. Expoziții
1920 – expoziție de schițe, acuarele și desene, realizate după monumente de artă națională, 

dintre care peste 20 de lucrări i-au fost achiziționate de Comisiunea Monumentelor Istorice
c. Publicații
În revista Arhitectura nr. 1-2/1924, întâlnim prima oară numele unei femei arhitect – arhi-

tecta Virginia Andreescu: membră a Comitetului Societății Arhitecților Români (1923–1924); 
înscrisă în Tabloul Arhitecților Români (unde întâlnim și numele a trei alte colege arhitecte – 
Ioanovici Antonetta, Friedman Irineu Maria și Zăgănescu Ada Beza); tot acum, îi apar primele 
proiecte – Case în Parcul Bonaparte – clădiri de locuit, proiectate în stil național21.

În revista Arhitectura, Anul IV, 1925, îi apar primele proiecte premiate – Concurs pentru 
Primăria din Făgăraș cu arh. Gh. Simotta, Concurs pentru Școala „Socola” Iași, Casa dr. Dani-
elopol din Calea Dorobanților, Societatea Govora-Călimănești – pavilionul medical – toate în 
stil neoromânesc. Publică articolul „Localuri de învățământ” în Arhitectura nr. 12/1938, p. 5-12.

20 Virginia Sp. Haret născută Andreescu. Arhitect. Album de lucrări de arhitectură. Cabinetul de Stampe 
al Bibliotecii Academiei Române, arhiva Virginia Haret.
21 Arhitectura, nr. 1-2/1924, p. 150-151.
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Colaborează în 1922, la revista Artele Frumoase. 
O parte dintre releveele, studiile și cercetările sale, făcute sub îndrumarea arhitectului Nicolae 

Ghika-Budești (1919–1921), au fost publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice.
A contribuit la documentarea și redactarea Manualului Arhitectului Proiectant (3 volume, 

între anii 1954–1958, din ale căror colective de redacție a făcut parte și soțul ei). A scris mo-
nografia Istoricul clădirii Teatrului Național din București, în cadrul Comitetului de Stat pentru 
Construcții.

În ultimii ani, a activat ca membră la U.F.D.R. – Uniunea Femeilor Democrate Române. Din 
1945, în cadrul A.R.L.U.S., Virginia Andreescu-Haret a ținut o serie de conferințe de specialitate 
despre realizările din construcții în U.R.S.S.

Virginia Andreescu-Haret a făcut parte din toate organizațiile arhitecților din România. A 
fost membră a Societății Arhitecților Români și singura femeie din Comitetul Societății, membră 
titulară a Societății Arhitecților Diplomați din România (înființată în 1925), membră a Corpului 
Arhitecților din România după înființarea sa (1932), membră a Uniunii Arhitecților din Repu-
blica Populară Română (înființată în 1952), a Societății Politehnice din România, începând cu 1 
decembrie 1929 și se înscrie în Tabloul Urbaniștilor la 6 aprilie 193322.

Adresele profesionale ale Virginiei Andreescu-Haret, înscrise în Tabloul Membrilor Titulari 
ai Societății Arhitecților Români publicat în revista Arhitectura: 1924, 1925, 1926 – str. G-ral 
Berthelot, nr. 62; 1928–1930 – Intrarea Spătarului, nr. 8. După 1931, până la moarte, a locuit și 
a avut adresa profesională în imobilul proiectat de ea însăși, situat în bd. Lascăr Catargiu, nr. 14.

Activitatea prolifică a arhitectei Virginia Andreescu-Haret se întinde pe o perioadă de pes-
te 40 de ani și cuprinde peste 130 de lucrări de arhitectură. După începuturile influențate de 
stilul specific Școlii de Arte Frumoase din Paris (proiectul de diplomă pentru o Școală de Arte 
Frumoase, blocul Cantacuzino – str. Frumoasă, nr. 50-56), arhitecta proiectează clădiri în stil 
național (neoromânesc), clădiri publice, școli, imobile de locuit, case, acest stil fiind specific în 
special primelor sale creații: Colegiul „Gheorghe Șincai”, Colegiul „Cantemir Vodă”, Teatrul-Ci-
nema-Cazinou din Govora; casa ing. Spiru I. Haret – intrarea Spătarului, nr. 8, casele din str. Pa-
ris, nr. 32, 43, 45, imobilele de raport – str. dr. Obedenaru, nr. 16 și 18, casa prof. dr. Nicolae Gh. 
Lupu – bd. Dacia, nr. 95, casa Aug. Opran – str. Alexandru Philippide, nr. 15, casa ing. I. Cantu-
niari – str. Washington, nr. 30, toate în București; casa ing. Cavadia – bd. Gării, Târgoviște, casa 
ing. I. Constantinescu – bd. Cuza, Brăila. Aceste clădiri, proiectate la începutul activității sale, în 
deceniul al treilea al secolului al XX-lea, poartă amprenta stilului neoromânesc, unde întâlnim 
un vocabular stilistic propriu arhitectei – un joc variat al volumelor, decorația bogată a fațadelor, 
arcade, loggii, foișoare, coloane, iar „începând cu deceniul al patrulea, asistăm la o manifestare 
a stilului arhitectei Virginia Haret, în pas cu noile curente din arhitectura epocii. Se remarcă o 
tendință mai mare de stabilitate a compoziției, unde deși este conservat jocul volumelor – spre 
deosebire de prima perioadă de creație, la care predomină desfășurarea, adesea îndrăzneață, pe 
verticală – încep să se impună liniile orizontale.”23 

După 1930, proiectează numeroase clădiri de locuit cu influențe moderniste – Art Deco, 
printre care: casa propriei familii – Bd. Lascăr Catargiu, nr. 14, casa ing. Panait Mazilu – str. Popa 
Savu, nr. 76, casa prof. Radu și Elena Perianu – Bd. Eroilor, nr. 18, casa Constantinescu – str. 
Bitolia, nr. 11, Casa Nistor – str. Dr. Teohari, nr. 17, casa V. Barnovschi – str. Alexandru Constan-
tinescu, nr. 15.

Virginia Andreescu-Haret se înscrie în galeria arhitecților români creatori de patrimoniu, 
deschizători de drumuri, absolvenți ai Școlii Superioare de Arhitectură din București, fiind pri-
ma femeie arhitect care a profesat arhitectura în România și una dintre primele femei arhitect 
din lume.
22 Dr. ing. prof. Radu Sp. Haret, Virginia Sp. Haret (Andreescu). Prima arhitectă care a activat în Româ-
nia (1894–1962), in: Arhitectura, nr. 5/1976, p. 40.
23 Dr. ing. prof. Radu Sp. Haret, Virginia Sp. Haret (Andreescu). Prima arhitectă care a activat în Româ-
nia (1894–1962), in: Arhitectura, nr. 5/1976, p. 40.
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ИССЛЕДОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ В НАУЧНОМ 
НАСЛЕДИИ КАТЕРИНЫ МАТЕЙКО

UKRAINIAN TRADITIONAL EMBROIDERY RESEARCH IN SCIENTIFIC 
HERITAGE OF KATERYNA MATEIKO

Summary. One of the outstanding figure of Ukrainian art studies in the XX century is Kateryna 
Mateiko (1910–1995). She began her career in 1939 as a researcher at the State Ethnographic Mu-
seum, the collection of which became part of the Museum of Ethnography and Applied Art (Lviv) 
later. In 1950–1980 she took an active part in field researches of all Ukraine. During them K. Mateiko 
collected folk clothing exhibits for museum and studied Ukrainian folk clothing as a unique phenom-
enon. One of the first scientific works by Kateryna Mateiko devoted to folk embroidery was the article 
«The Using of Traditional Clothing Elements in Modern Garment» (Lviv, 1963). In it, the scientist 
considered embroidery as a bright decor of Ukrainian folk clothing components, inextricably linked 
with the items` construction as well as the overall artistic sound of the whole ensemble of clothes. 
The idea about the originality of Ukrainian folk embroidery she had developed in her next works: in 
chapter «Clothing» to «Essays on the Histoty of Ukrainian Decorative and Applied Arts» (Lviv, 1969), 
«Ethnographic Zoning Principles of Ukrainian Folk Clothing» (Moskow, 1970), «Ethnographic Fea-
tures of Boiko Clothing» (Moskow, 1972), «Local Features of Hutsul Clothing of the End of XIX –the 
beginning XX Centuries» (Uzhhorod, 1972) and others. However, the most complete K. Mateiko 
studies was presented in her monographs «Ukrainian Folk Clothing» (Kyiv, 1977) and «Ukrainian 
Folk Clothing: Ethnographic Dictionary» (Kyiv, 1996), which remain relevant today. In the first of 
them, the researcher paid special attention to women’s and men’s shirts decorated with embroidery. 
She noted the most characteristic seams for each of the Ukrainian ethnographic regions, their com-
bination with each other, analyzed the features of ornamental schemes, noting the nomenclature of 
motifs and their colors. The second of them remains a valuable source of terms to designate the 
components of folk clothing, headwear, shoes, accessories, their parts as well as embroidered decor.

Keywords: Ukrainian embroidery, Ukrainian science, Kateryna Mateiko, research, paper, publica-
tion.

Катерина Матейко (1910–1995) выдающаяся украинская ученая, которая отличалась 
необыкновенной глубиной и обстоятельностью подхода к предмету и объекту исследо-
вания. Главные ее труды были посвящены украинской народной керамике1 и одежде2, в 
1 К. И. Матейко, Украинская народная керамика ХІХ—ХХ вв.: Историко-этнографическое 
исследование : автореф. дис. канд. ист. наук АН УССР / Ин-т искусствоведения, этнографии 
и фольклора, Киев, 1955, 20 с.; Художня кераміка західних областей Української PCP : альбом 
/ АН УРСР. Укр. держ. музей етногр. та худож. промислу / укладач К. І. Матейко, Київ, 1962, 
28 с., 60 табл.; К. І. Матейко, Українська народна кераміка. Довідник по фондах Українського 
державного музею етнографії та художнього промислу АН УРСР / К. І. Матейко, Київ: Вид-во
АН УРСР, 1956, Вип. 1, с. 23-46; К. І. Матейко, Гончарство. Бойківщина: Історико-етнографічне 
дослідження / відп. ред. Ю. Г. Гошко, Київ: Наукова думка, 1983, с. 127.
2 К. І. Матейко, Український народний одяг / К. І. Матейко, Київ: Наукова думка, 1977, 224 с.; К. 
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процессе изучения которых она касалась смежных с ними дисциплин. Наиболее ярко это 
проявилось в статьях и монографиях о народной одежде. Вышивка, которая во многих 
компонентах украинского традиционного костюма выступает в качестве основного де-
кора, тоже становиться объектом анализа К. Матейко. Ученая демонстрирует глубокие 
знания техник, орнаментальных композиций, мотивов и значения вышивки в народной 
одежде, так же как в интерьерном текстиле. Она проводит границу между декором начала 
ХХ века и тем, который приобретает популярность после II Мировой войны. Эти разли-
чия подчеркиваются практически во всех публикациях К. Матейко – в статьях, тезисах 
конференций, разделах коллективных монографий, книжных изданиях.

Анализируя публикации К. Матейко, где упоминается вышивка, можно выделить не-
сколько тематических направлений:

1. Статьи, посвященные источникам изучения украинской народной одежды: «К 
историографии этнографического изучения Бойковщины» (1962), «Ценные этнографи-
ческие фотодокументы» (1976), «Полесье в историко-этнографических исследованиях и 
источниках» (1988) и др.;

2. Публикации по материалам полевых исследований. Эта группа небольшая за 
объемом, но очень ценная за представленными в ней материалами. Они базируются на 
непосредственных впечатлениях автора от увиденного во время экспедиций;

3. Комплексные издания об украинской народной одежде. От других публикаций 
их отличает масштаб освящения, который охватывает не отдельный этнографический 
район или группу компонентов, а украинскую традиционную одежду в целом. В первую 
очередь, это два фундаментальных труда К. Матейко «Украинская народная одежда» 
(1977) и «Украинская народная одежда: этнографический словарь» (1996); раздел коллек-
тивной монографии «Очерки об истории украинского декоративно-прикладного искус-
ства» (1969).

4. Публикации, в которых шире, чем в монографиях рассматриваются отдельные 
вопросы касательно народной одежды, например, головные уборы («Головные уборы 
украинских селян до нач. ХХ в.» (1973)) или локальные особенности отдельной этногра-
фической группы («Локальные особенности одежды гуцулок» (1976), «Одежда» в «Бой-
ковщина: историко-этнографическое исследование» (1983), «Одежда» в «Гуцульщина: 
историко-этнографическое исследование» (1987));

5. Статьи об возможности использования традиционного декора, в частности вы-
шивки, в современной одежде: «Достижения народной культуры – в современный быт» 
(1962), «Использование в современной одежде элементов традиционного убранства» 
(1963) и др.

В публикациях первой группы информация носит наиболее общий характер. К. Ма-
тейко очень детально и скрупулёзно обращает внимание на историографические источ-
ники исследования украинского народного искусства3, или на фотоматериалы4. В этих 
статьях данных об украинской народной вышивке, по сравнению с другими, меньше 
всего. Но и тут мы встречаем упоминание о «ранту́хе5» из Покуття «концы которого с 

І. Матейко, Український народний одяг: Етнографічний словник / К. І. Матейко, Київ: Наукова 
думка, 1996.
3 К. І. Матейко, До історіографії етнографічного дослідження Бойківщини, in: Матеріали з 
етнографії та мистецтвознавства, Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1963, 
VII-VIII, с. 136-151.
4 К.І. Матейко, Цінні етнографічні фотодокументи. Народна творчість та етнографія, Київ: 
наукова думка, № 1 (137), 1976, с. 103-104.
5 Головной убор замужней женщины.
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вышитыми «забо ́рами»6 свисали до плечь»7, или о «разнообразии техник исполнения и 
материалов вышивки»8, характерных для украшения женской одежды Гуцульщины.

Вторую группу публикаций К. Матейко составляют статьи, написанные по результа-
там полевых исследований. Одна из них посвящена быту крестьян Новомилятинского 
района (сегодня это части Буского и Камянко-Буского районов Львовской области)9. Это 
одна из первых научных публикаций Катерины Ивановны. Изучая различные аспекты 
жизни сельского населения середины ХХ века, К. Матейко подробно останавливается на 
описании народной одежды, которая постепенно вытесняется промышленными образ-
цами. Упоминая ткани, которые используются для украшения интерьера (покрывала, на-
волочки, скатерти, полотенца), она отмечает, что их украшаю преимущественно вышив-
кой. «Рисунок этих вышивок очень богат» – пишет исследовательница10. В начала века 
доминировал геометрический орнамент хлопчатобумажными нитками черного и крас-
ного цвета техникой креста, тогда как популярными мотивами середины ХХ века стали 
цветы, ветки с цветами, букеты цветов в кувшинах, птицы на ветках. Общую компози-
цию изделия К. Матейко характеризует как «случайное сочетание мотивов», тем самым 
указывая на отсутствие единой системы, на переходной период, когда старая традиция, 
непосредственно связанная с использованием геометрических ленточных композиций, 
ушла в прошлое, а новая еще не до конца сформировалась.

Следует отметить очень внимательный и пристальный взгляд на окружающую ее дей-
ствительность, которым отмечалась Катерина Ивановна уже в начале своего научного 
пути. Даже эти небольшие за объемом разделы статьи, посвященные народной одежде 
и домашнему текстилю, рисуют перед читателем очень четкую и полную картину. Они 
не утратили своего значения и теперь, поскольку в них зафиксирован переход от тради-
ционного быта, характерного для украинского села вплоть до середины ХХ ст., к новому, 
связанному с урбанизацией, промышленным производством и т.д.

В этом контексте особенную ценность приобретает статья «Одежда шахтеров Донбаса 
дореволюционного времени»11. В ней К. Матейко сразу оговаривает, что наименее иссле-
дованным и отображенным в научной литературе остается вопрос об одежде работни-
ков. Публикация является попыткой систематизировать и дать короткую характеристику 
одежды шахтеров Донбасса на основе экспедиционных материалов, собранных в 1955 г. в 
поселке Бутивка, городах Горливка и Чистяково.

Среди компонентов одежды, украшенных вышивкой, автор в первую очередь указы-
вает мужскую сорочку, «воротник, пазуха и рукава которой отделывались вышивкой или 
мережкой»12. Более подробно Катерина Матейко останавливается на декоре женских со-
рочек. Из техник вышивки она упоминает «выризування» (техника вышивки, связанная 
с закреплением ниток полотна по основе и утку, с последующим вырезанием отдельных 
фрагментов чаще всего в форме квадратов), крестик, «ляхивку» (мережку)13. Нет никаких 
данных об использовании вышивки в одежде молодежи 50—60-х гг. ХХ в., из чего следует, 
что она постепенно уходит из обихода.

6 «Забі́р» (Заби́р) – вышивка на концах полотенцообразного женского головного убора 
«намитки».
7 К. І. Матейко, Цінні етнографічні фотодокументи, с. 103.
8 К. І. Матейко, Цінні етнографічні фотодокументи, с. 104.
9 М. Ломова, Д. Фиголь, К. Матейко, Гарасимчук, С. Сидорович, М. Козакевич, Культура и быт 
колхозников Львовской области, in: Советская этнография, 1950, № 4, с. 133-149.
10 Там же, с. 143.
11 К. І. Матейко, Одяг шахтарів Донбасу дореволюційного часу, in: Матеріали з етнографії та 
художнього промислу, Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1967, Вип. ІІІ, с. 3-13.
12  К. І. Матейко, Одяг шахтарів Донбасу дореволюційного часу, с. 4.
13 К. І. Матейко, Одяг шахтарів Донбасу дореволюційного часу, с. 6.
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Отсутствие памятников материальной культуры украинских работников в музеях го-
сударства, о котором писала ученая в 1967 г., остается актуальным до сегодня. Поэтому 
труды, посвященные этому вопросу, написанные на основе полевых исследований, осо-
бенно ценны, тем более тогда, когда они принадлежат такому уважаемому автору.

Одной из первых обобщающих публикаций К. Матейко стал раздел «Одежда» в «Очер-
ках с истории украинского декоративно-прикладного искусства»14. Рядом с детальным 
анализом украинской традиционной одежды различных исторических периодов (перво-
бытный строй, Древняя Русь, XVI–XVIII вв., XIX – начала ХХ вв., Советский периоды), 
автор очень подробно останавливается на характеристике вышитого декора. Так, сре-
ди компонентов, украшенных вышивкой, упоминаются: одежда центральных районов 
(Среднее Поднепровье)15; волынские вышитые домотканые платки; полеские женские со-
рочки, украшенные вышивкой красного цвета; мужские сорочки того же района с выши-
тыми манишкой и воротником, что застегивался с левой стороны; широкие со складками 
женские сорочки Подолья, с вышитыми полыками; подольские мужские праздничные 
сорочки16; женские короткие сорочки Тернопольщины, вышитые черными, красными и 
желтыми крестиками; полотняные запаски от туда же, украшенные вышивкой и торока-
ми; кожухи Тернопльщины, вышитые красной заполочью; платки Северного Прикарпа-
тья; туникообразная мужская рубашка того же района, украшенная на всех швах мереж-
кой17; буковинские женские сорочки, богато украшенные вышивкой золотыми нитками и 
цветными бусинами; женские сорочки Закарпатья с вышивкой по «брыжах» (складках); 
гуцульские сердаки с черного доморобного сукна с яркой вышивкой18; бойковские жен-
ские вышитые сорочки, собранные в мелкие складки; вышитые на подоле белые юбки из 
домотканого полотна и запаски; лемковские женские сорочки из льняного полотна, вы-
шитые спереди и на уставках крестом19.

Кроме общих упоминаний одежды, К. Матейко более подробно рассматривает выши-
тый декор отдельных районов. Так, описывая народный костюм Среднего Поднепровья, 
как доминирующие техники она упоминает «выризування», «лыштву» (местный вариант 
счетной глади), мережку прутиком, крестик, аппликацию шнурком (на белых свитах), 
узорные орнаменты (на кожухах)20. Ученая так же проводит параллели между вышивкой 
и ткачеством, подчеркивая внутреннюю связь между ними: «Для орнамента вышивок и 
узорнотканных материалов характерные построения горизонтальных полос и сопостав-
ление красного с небольшим количеством черного или синего цветов (на сорочках, анда-
раках (юбках), запасках, платках и свитах)»21.

В отличии от более поздних работ, посвященных украинской традиционной одеж-
де, К. Матейко включает описание рабочего и мещанского костюма, как составных на-
родного. Здесь тоже встречается описание вышивки, но уже шелком «стебнованая в 
звездочки»22, подчеркивая ее изысканность и деликатность.

Наверное, одной из самых известных публикаций К. Матейко стала «Украинская на-
родная одежда»23. Выход в свет этой книги вызвала большой интерес читателей в Украи-
не и за рубежом. Тираж этой фундаментальный за масштабами изучения вещественных 
14 К. І. Матейко, Одяг. Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва, 
Львів: Вид-во Львівського університету, 1969, с. 8, 16-20, 51-59.
15 К. І. Матейко, Одяг. Там же, с. 52.
16 К. І. Матейко, Одяг. Там же, с. 53.
17 К. І. Матейко, Одяг. Там же, с. 54.
18 К. І. Матейко, Одяг. Там же, с. 55.
19 К. І. Матейко, Одяг. Там же, с. 56.
20 К. І. Матейко, Одяг. Там же, с. 52.
21 К. І. Матейко, Одяг. Там же, с. 53.
22 К. І. Матейко, Одяг. Там же, с. 57.
23 К. І. Матейко, Український народний одяг, Київ: Наукова думка, 1977, 224 с.
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материалов, глубокой за своим научно-познавательным значением, богато иллюстриро-
ванной книги очень быстро был раскуплен, и она стала библиографической редкостью24. 
На обширном фактологическом материале показано основные этапы формирования и 
особенности бытования украинской традиционной одежды от самых древних времен до 
80-х гг. ХХ века. Пристальное внимание исследовательница уделяет крою компонентов 
комплекса, а также останавливается на их украшении вышивкой. Она называет ее «очень 
древней традицией»25, останавливается на предметах одежды, где вышивка чаще всего 
использовалась.

К. Матейко подчеркивает прямую взаимосвязь между орнаментальными мотива-
ми и вышивальными швами (техниками). Самыми старинными из них она называет 
«заволика́ння» и «низь» (швы, в основе которых шов «вперед иголка». В первом варианте 
стебки укладываются по горизонтали, во втором – по вертикали). К ним же ученая за-
считывает так называемый «кучерявый шов», при исполнении которого нитки на правой 
стороне немного ослабляют, что усиливает рельефность вышивки и творит «кудрявый» 
орнамент26.

24 О. І.  Никорак, Наукова спадщина Катерини Матейко в українському народознавстві (до 
100-ліття від дня народження), in: Народознавчі зошити, 2011, № 4(100), с. 580.
25 К. І. Матейко, Український народний одяг, Київ: Наукова думка, 1977, с. 54.
26 К. І. Матейко, Там же, с. 55.

Вышивальная техника – нызь. Из книги К. І. Матейко, Український 
народний одяг, Київ: Наукова думка, 1977, с. 46
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Ко второй группе относятся «насты́лування» (гладь, шитье, тамбурный и поза-
игольный швы), исполнение и распространение которых отличаются в зависимости от 
этнографических районов. К техникам, которые издавна используются в украинской 
традиционной вышивке, принадлежат «стебнивка», «верхоплу ́т», «ку ́чери», «мережка», 
«выри́зування», «мережанье», «обми́т» и др.

В начале ХХ в. эти техники частично или полностью были заменены крестиком – «ме-
нее сложной техникой, которая творит узоры несколько грубее, чем исполненные «ни-
зью» или «заволиканням», хотя есть образцы этой техники, которые достигают значи-
тельного художественного эффекта»27.

Кроме собственно швам, К. Матейко много внимания уделяет разнообразию их соеди-
нений, значению вышивки в декоре одежды, ее непосредственной связи с кроем изделия, 
орнаментальным мотивам и общей композиции. Классификация вышивальных швов, 
предложенная ученой, стала отправной точкой для последующих трудов, посвящённых 
народной вышивке.

Многолетние исследования украинской народной одежды и ее декора позволили вы-
дающейся ученой сделать следующие выводы по поводу использования традиций в соз-
дании современных авторских и промышленных изделий: «Множество форм народной 
одежды, даже при изменчивых требованиях моды, всегда дает возможность отобрать 
некоторые компоненты народной традиционной одежды и с незначительными измене-
ниями или даже полностью использовать их в современной одежде. Внимание худож-
ников при этом сосредотачивается главным образом на решении соотношений отдель-
ных компонентов новоспроэктированного комплекса и сохранении стилевого единства 
силуэта»28. Для современного быта использование отдельных компонентов народной 
одежды в праздничных ансамблях стало привычным. Чаще всего встречаются традици-
онные мужские и женские сорочки, которые соединяют с современной поясной одеждой.

Оставаясь общеизвестной и одной из наиболее авторитетных ученых, Катерина Ма-
тейко затронула очень много вопросов касательно народной вышивки, которые нашли 
развитие в публикациях ученых-искусствоведов следующих поколений: Р. Захарчук-Чу-
гай29, Т. Кары-Васильевой30, О. Ныкорак31, К. Сусак, Н. Стефюк 32 и др. 

27 К.І. Матейко, Там же, с. 58.
28 К. І. Матейко, С. Й. Сидорович, Використання в сучасному одязі елементів традиційного 
вбрання, in: Народна творчість та етнографія, Київ: Видавництво Академії наук Української 
РСР, 1963, Книга друга, с. 14-20.
29 Р. В. Захарчук-Чугай, Українська народна вишивка. Західні області УРСР. Київ: Наукова 
думка, 1988, 192 с.
30 Українська вишивка: Альбом / автор тексту та упор. Т. Кара-Васильєва, Київ : Мистецтво, 
1993, 264 с.; Т. В. Кара-Васильєва, Історія української вишивки, Київ: Мистецтво, 2008, 463 с.
31 Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та 
Покуття імені Й. Кобринського / заг. ред. О. Никорак, Київ: Родовід, 2010, 200 с.
32 К. Р. Сусак, Н. А. Стеф’юк, Українське народне вишивання: техніки, методологія, методика. 
Київ: Науковий світ, 2006, 281 с.
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FEMEI HUNEDORENE ÎN CERCETAREA MINIERĂ 
A UNIVERSITĂŢII DIN PETROȘANI

HUNEDOARA WOMEN INVOLVED IN MINING RESEARCH 
AT THE UNIVERSITY OF PETROŞANI

Summary. The University of Petroşani is the successor of the Mining Institute which functioned 
in Bucharest for more than 80 years and which, starting with the academic year 1957–1958, func-
tioned in Petroşani. In 1991, the Mining Institute of Petroşani became a Technical University, and 
in 1995, it was transformed into the University of Petroşani by expanding its fields of study. Within 
this higher education institution, several female professors have stood out over time; through their 
research and journalistic activity, they have successfully entered the list of Hunedoara personalities. 
Among these women dedicated to the technical field, we can mention: prof. Irimie Sabina, who while 
working as an engineer in the mining machinery industry, also carried out a sustained teaching activ-
ity in the field of management at the Mining Machinery department, prof. Lazăr Maria, a specialist 
in mining and environmental engineering, and prof. Krausz Sanda Mihaela, who stood out through a 
teaching activity carried out over a period of 52 years and through a long collaboration with research 
institutes and industrial units. Through their research and teaching activity at the university, as well 
as through their studies published in Romanian and foreign specialized journals, they succeeded in 
compelling recognition in a field that has always been the prerogative of men. 

Keywords: Valley of the Jiu Depression, University of Petroşani, education, technology, mining, 
female researcher.

Depresiunea Văii Jiului, împrejmuită de masivele munţilor Parâng, Vulcan, Retezat și Șu-
reanu, aflată în centrul Carpaţilor Meridionali, este o consecinţă a modificărilor geologice de-a 
lungul timpului. În Cretacicul superior, acest teritoriu era acoperită de apele unei mări, mișcările 
tectonice ulterioare ducând la ridicarea munţilor Carpaţi și la detașarea zonei de spaţiul marin, 
apele izolate erodând însă solul și formând albiile râurilor Jiu și Strei, fenomene care au deter-
minat depuneri masive pe vechiul fund de mare și care în timp s-au carbonizat, formând imense 
depozite de cărbuni1. Dezvoltarea Văii Jiului, locuită din timpuri preistorice, a fost condiţionată 
în cea mai mare măsură de existenţa acestor depozite carbonifere. Aici s-a dezvoltat, începând 
cu secolul al XIX-lea, o adevărată industrie minieră, constituind principalul bazin de exploatare 
a cărbunelui din România. În secolul al XVIII-lea, acestui mineral nu i s-a acordat o importanţă 
prea mare deoarece extracţia sa era destul de costisitoare, motiv pentru care erau utilizaţi căr-
bunii de mangal sau de lemn, mult mai ușor de obţinut datorită abundenţei pădurilor din zonă. 
Aflată sub stăpânire ungară și după 1867 și austriacă, Transilvania a constituit mereu o excelentă 
sursă de materii prime, cunoscute fiind bogăţiile solului și subsolului său. Exploatarea propriu-
1 Ion Lungu, Vasile Radu, Mircea Valea, Ion Poporogu, Valea Jiului – file de istorie, Cluj: Întreprinde-
rea Poligrafică, 1968, p. 7-8.
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zisă a cărbunelui în Transilvania a început relativ târziu, primele guri de mină fiind deschise în 
Banat, în zona Reșiţei, între 1771 și 1788, iar la Berzasca cu începere din anul 18402. Cărbunele 
din Valea Jiului este descoperit prin 1780, dar este consemnat doi ani mai târziu de către mine-
ralogul Benkö Janos, când au fost observate la suprafaţă straturi de cărbune care s-au aprins în 
zonele de aflorisment și au ars mult timp, cărbunele brun fiind utilizat în special de către fierarii 
din zonă, a doua consemnare fiind făcută în perioada 1787–1788, când generalul austriac Lan-
dau a apărat pasul Vulcan de soldaţii otomani care doreau să pătrundă în Transilvania, abia în 
deceniul patru al secolului al XIX-lea începând extracţia sistematică3. 

Primele întreprinderi care au desfășurat activitate minieră aici au fost Kronstädter Bergbau 
und Hlittenaktien Verein (Societatea anonimă de mine și furnale din Brașov), consorţiu cu ca-
pital austriac și ceh care, pornind de la cercetările întreprinse în anii 1840 de către Societatea 
minieră a fraţilor Hofmann și a lui Carol Maderspach, a reușit să aducă în proprietatea sa 152 
de mine cu cele mai importante zăcăminte de cărbuni din Valea Jiului, și Tezaurariatul austriac, 
care poseda 148 de mine4, cu timpul luând naștere și alte societăţi, mai mici sau mai mari, care au 
desfășurat aici activitate de cercetare și extracţie a cărbunelui. Deși exploatarea zăcămintelor era 
o prioritate, înzestrarea tehnologică nu era una pe măsură, Transilvania situându-se pe ultimul 
loc din acest punct de vedere. Utilajele și materialele utilizate nu erau dintre cele mai moderne iar 
iluminatul, la început bazat pe lămpile cu flacăra deschisă (sterţuri), apoi pe lămpile de siguranţă, 
alimentate cu uleiuri vegetale, alcool sau benzină, s-au perfecţionat abia la începutul secolului 
XXI, când au fost introduse lămpile electrice de diverse tipuri5.

Dezvoltarea industriei miniere în această zonă a fost îngreunată pe de o parte de bogăţia de 
păduri din zonă, care asigura lemnul necesar obţinerii cărbunilor de lemn, iar pe de altă parte 
de lipsa infrastructurii rutiere, zona muntoasă şi valea îngustă, sălbatică fiind impracticabilă, 
singura cale de acces fiind pasul Vulcan, la care s-a renunţat numai după începerea exploatării 
industriale a cărbunelui, prima șosea și prima cale ferată, necesară atât pentru transportul cărbu-
nelui, cât și al materialelor și utilajelor fiind executate abia între anii 1867 și 18706.

Dezvoltarea economică a condus la dezvoltarea unui șir de localităţi de-a lungul Jiului, cu 
o populaţie în continuă creștere, venită de pe cuprinsul întregului Imperiu Austro-Ungar, care 
necesita și o anumită pregătire profesională având în vedere apariţia unei noi profesii, cea de mi-
ner. Astfel, în 1872 se înfiinţează prima școală de stat, un spital și iau naștere primele colonii de 
muncitori7. Cea mai importantă localitate, Petroșani, devine oraș la 4 ianuarie 1924, din 1 martie 
1968 devine municipiu iar din 1948 este cunoscut ca și centru universitar8. Dezvoltarea continuă 
a industriei miniere a reclamat cu necesitatea și dezvoltarea unui învăţământ liceal și mai ales 
universitar, de profil. 

Începuturile învăţământului minier îşi are originea în anul 1861, odată cu decretul domnito-
rului Alexandru Ioan Cuza din 1 octombrie 1864,când ia naștere prima instituţie de învăţământ 
tehnic superior din ţara noastră, anume Școala de Ponţi și Șosele, Mine și Arhitectură, denumită 
ulterior Școala Naţională de Drumuri și Șosele,prin decretul domnitorului Carol I din 30 octom-
brie 1867, cu o durată de cinci ani și care avea două secţii, una de Poduri și Șosele și una de Mine, 
care „se organizează pe principii moderne începând cu anul 1881; nu se mai pregăteau explicit 
ingineri mineri, dar nu este mai puţin adevărat că mulţi dintre absolvenţii Școlii de Poduri și Șo-
2 Ludovic Vajda, Începuturile dezvoltării mineritului de cărbuni în Transilvania, in: Acta Musei Na-
pocensis, nr. 1, 1964, p. 397-398.
3 Ibidem, p. 399; Pușcașu Dumitru Ioan, Scurt istoric al mineritului în Valea Jiului, http://valeajiului.
blogspot.com/2007/06/scurt-istoric-al-mineritului-n-valea.html (accesat la 2.03.2021). 
4  Ludovic Vajda, Începuturile dezvoltării mineritului de cărbuni în Transilvania, 1964, p. 402.
5 Mineritul în Valea Jiului – repere istorice, http://www.snimvj.ro/istoric.aspx (accesat la 3.03.2021).
6 Victor Tufescu, Constantin Mocanu, Depresiunea Petroșanilor (Valea Jiului), București: Editura ști-
inţifică, 1964, p. 6-7.
7  Dumitru F. Dumitru, Petroșani și împrejurimi, București: Editura Sport-Turism, 1979, p. 5.
8  Municipiul Petroșani. Scurt istoric, https://cniptpetrosani.ro/istoric-petrosani/ (accesat la 3.03.2021).
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sele – din anul 1888, Școala Naţională de Poduri și Șosele – recunoscuţi din anul 1890 ca ingineri 
ordinari clasa a III-a, vor lucra în întreprinderile miniere din ţară”9.

După cel de-al Doilea Război Mondial și preluarea puterii de către comuniști, una dintre 
măsurile luate a fost reformarea învăţământului, consfinţită prin Decretul 175/1948, publicat 
în 3 august, care la Art. XII specifica că „Școlile tehnice au ca scop de a pregăti cadrele tehnice 
medii, necesare producției. Ele se organizează în diferite centre ale țării, ținând seama de nevoile 
Republicii Populare Române. Ele sunt: industriale, agricole, comerciale, sanitare, juridico-
administrative, etc. Durata școlarității lor este de 4 ani”, făcându-se modificări și în privinţa 
învăţământului superior, Art. XVI împărţind instituţiile în două categorii, anume Universităţi și 
Politehnici și Institute de învăţământ superior, iar prin Art. XVII reglementând anumite proble-
me legate de acestea, astfel că „Universitățile și politehnicile depind de Ministerul învățământului 
Public. Ele au menirea de a pregăti cadre pentru corpul didactic din învățământul mediu și mai 
ales pentru învățământul superior, cadre superioare de specialiști, precum și cercetători în di-
ferite ramuri ale științei. Numărul studenților în universități și politehnici se fixează anual de 
către Consiliul de Miniștri după criteriile cerute de necesități. Durata studiilor în universități și 
politehnici este 4-6 ani”10. Punerea învăţământului pe alte baze, conforme noilor realităţi sociale 
și politice, a însemnat și o legare a învăţământului teoretic cu practica, ţinându-se cont de dez-
voltarea economică a ţării care necesita cadre perfecţionate la toate nivelurile. Reforma învăţă-
mântului de toate gradele a continuat, adaptându-se permanent la cerinţele economice. Astfel, în 
decembrie 1953 se operase deja o reorganizare a învăţământului profesional și tehnic în „şcoli de 
ucenici de 2–4 ani, şcoli de maiştri pentru absolvenţii şcolilor de ucenici cu minim 3 ani practică 
în producţie şi, respectiv, şcoli tehnice pentru absolvenţii şcolilor medii”11.

În ceea ce priveşte învăţământul superior minier, în 10 iunie 1920, prin Decretul-Lege nr. 
2521, semnat de regele Ferdinand, se înfiinţează Școala Politehnică cu câte o secţie de Mine și 
Metalurgie la București și Timișoare, în specialităţile Cărbuni, Minereuri, Sare, Petrol, Gaze, Me-
talurgia fierului și a altor metale, în 1938 aceste secţii se transformă în Facultăţi de Mine și Me-
talurgie în cele două orașe, în 1948, pe lângă cele două centre universitare, mai apare Institutul 
Cărbunelui la Petroșani și Institutul de minereuri la Brad, în 1952, prin contopirea Institutului 
de geologie și tehnică minieră din București cu Institutele de minereuri din Brad și Timișoara 
ia naștere Institutul de Mine din București, iar în 1957 întregul învăţământ minier din ţară se 
concentrează în Institutul de mine de la Petroșani, care din 1970 își subordonează nou înfiinţatul 
Institut de subingineri din Hunedoara12.

În ceea ce priveşte Institutul Cărbunelui din Petroșani, acesta „şi-a deschis porţile la 
7 decembrie 1948 cu 135 studenţi în anii I (examen de admitere), II şi III (transferaţi de la 
Facultăţile de Mine de pe lângă Şcolile Politehnice din Timişoara şi Bucureşti”, având o singură 
secţie, „Exploatarea și prepararea zăcămintelor de cărbuni”, decan fiind „prof. univ. Vasile Pobo-
ran, ajutat de 28 de cadre didactice, din care numai 8 cu funcţia de bază în Institut. În anul uni-
versitar 1949–1950 se înfiinţează o secţie nouă: „Electromecanică minieră”, iar în anul universitar 
1951–1952 secţia de „Topografie Minieră”. În anul universitar 1949–1950 Institutul Cărbunelui 
dă prima promoţie de absolvenţi, formată din 35 de ingineri minieri”13.

9 Istoric Universitatea din Petroşani, http://valeajiului.blogspot.com/2011/04/istoric-universitatea-
din-petrosani.html (accesat la 11.03.2021).
10 https://lege5.ro/App/Document/g42domzq/decretul-nr-175-1948-pentru-reforma-invatamantului 
(accesat la 04.03.2021).
11 Dan Constantinescu Rădulescu, Învăţământul românesc 1948–1989 – între derivă şi recuperare 
instituţional-funcţională, in: Calitatea vieţii, XVII, 2006, nr. 3–4, p. 309, http://www.revistacalitatea-
vietii.ro/2006/CV-3-4-06/6.pdf (accesat la 04.03.2021).
12 Aron Popa (coord.), Nicolae Iliaș, Aurel Suciu, Pavel Munteanu, Institutul de Mine Petroșani, Tipo-
grafia Deva, 1973, p. 15-16.
13 Istoric Universitatea din Petroşani, http://valeajiului.blogspot.com/2011/04/istoric-universitatea-



Conferință științifică internațională, Chișinău, 11-12 februarie 2021, ediția a III-a ~ 75 ~

Ţinând cont de existenţa acestui mare bazin carbonifer, învăţământului minier i se creează 
toate condiţiile pentru a îmbina în mod armonios cercetarea cu producţia, statul român 
înzestrând an de an Institutul de mine din Petroşani cu toate dotările materiale (laboratoare, 
bibliotecă de specialitate etc.) pentru dezvoltarea unui cadru teoretic şi practic de calitate necesar 
pregătirii studenţilor pentru a deveni buni specialiști, dar și perfecţionării continue a cadrelor 
didactice.

Referitor la activitatea femeilor în cadrul Institutului de mine din Petroșani, se pare că acestea 
nu au lipsit dintre cadrele didactice, chiar dacă numărul lor era destul de redus în comparaţie cu 
cel al bărbaţilor, în special în anii de început. În 1973, printre documentele Institutului de Mine, 
la Facultatea de Mine găsim 4 cadre didactice femei la Catedra de Exploatări miniere și Topogra-
fie (conf. univ. dr. ing. Sabatin Rodica, șef lucrări ing. Gonteanu Zoe și Stanca Floruţa, asistent 
Dobrescu Ana), 3 la Lucrări miniere și preparare (șef lucrări ing. Krausz Sanda, Stoica Ligia, To-
caci Lucia), 3 la Catedra de Matematică-Fizică (şef lucrări ing. Leţu Iuliana, asist. Vîlcea Vilma, 
Cociu Lavinia), 1 la Catedra de electrotehnică (asist. ing. Popa Lucia), 1 la Catedra de Mecanică 
și Rezistenţă (asist. ing. Georgescu Persida și 4 la Catedra de știinţe sociale (lector Dancu Virgi-
nia, Diaconescu Zoe, asist. Zamfir Ida, Soba Magdalena și prof. Todericiu Viorica, cadru didactic 
asociat)14. An de an, activitatea didactică și de cercetare a Institutului de Mine s-a diversificat, au 
apărut noi domenii și specialităţi, consiliul profesoral s-a lărgit, numărul de studenţi a crescut 
permanent, astfel că în 1991 acest Institut devine Universitate Tehnică iar în 1995, Universitatea 
din Petroșani. Misiunea principală a acestei Universităţi „este formarea specialistului capabil să 
se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe tehnice, 
economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare 
a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al parti-
cipării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care 
să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă”15.

Printre cadrele didactice femei care s-au afirmat în activitatea educativă și de cercetare a 
Universităţii din Petroșani se numără și Krausz Sanda Mihaela, născută la Corabia, judeţul Olt, 
în 3 iulie 1944, absolventă a Institutul de Mine Petroșani, Facultatea de Mine, specializarea Pre-
pararea substanţelor minerale utile și a cărbunelui (1961–1966), care și-a desfășurat activitatea, 
timp de 52 de ani, în cadrul acestei instituţii de învăţământ superior16. Încadrată imediat după 
terminarea facultăţii, aceasta s-a dovedit un cercetător remarcabil, cu rezultate deosebite în 
munca de specialitate, dar şi în cea didactică. În anul 1981 şi-a desăvârşit pregătirea profesională 
prin obţinerea titlului de doctor în știinţe tehnice cu teza Cercetări privitoare la flotaţia de aer 
degajat din turbureală, din 1991 este conducător de doctorat în domeniul Mine, Petrol și Gaze, 
ocupând funcţia de prodecan în 1989, șef catedră în perioada 1998–2006, membru al Senatului 
Universităţii între anii 1986 și 1990, 1992 și 1996, 2000 și 2004 și membru al Consiliului Facultă-
ţii de Mine în perioada 1974–200817. 

Activitatea știinţifică și de cercetare s-a materializat în18: 18 cărţi, 8 broșuri (cursuri postu-
niversitare), 171 articole publicate, 103 lucrări de cercetare pe bază de contract (la peste 70% în 
din-petrosani.html (accesat la 11.03.2021).
14 Aron Popa (coord.), Nicolae Iliaș, Aurel Suciu, Pavel Munteanu, Institutul de Mine Petroșani, Tipo-
grafia Deva, 1973, p. 24-29.
15 https://www.upet.ro/istoric/ (accesat la 10.03.2021).
16 https://www.upet.ro/doctorat/resource/doc/sustineri/2018%2010%2026/1_CV_cond_stiintific_
prof.KRAUSZ%20Sanda.pdf (accesat la 11.03.2021).
17 Liviu Lazăr, Maria Razba, Inginerie Tehnică, in: Ioan Sebastian Bara, Marcela Balasz, Florin Do-
brei, Vasile Ionaș, Ioachim Lazăr, Liviu Lazăr, Paulina Popa, Denisa Toma (coord.), Judeţul Hune-
doara. Monografie, vol. V (Personalităţi hunedorene), Deva: Casa de Editură Emia, 2015, p. 250-251; 
https://www.upet.ro/doctorat/resource/doc/sustineri/2018%2010%2026/1_CV_cond_stiintific_prof.
KRAUSZ%20Sanda.pdf (accesat la 11.03.2021).
18 Ibidem.
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calitate de responsabil de temă), 4 granturi naţionale (la 3 ca director de proiect), a participat 
la mai multe congrese și conferinţe internaţionale (Düsseldorf, Paris, Roma, Cracovia, Aachen, 
Roma, Istanbul, New Delhi, Santiago de Chile, Varna, Durres, Delphi, Sozopol, Belgrad, Mosco-
va, Ostrava, Kosiče, Zakopane, Izmir, Krivoi ș.a.), referent știinţificla: Revista Minelor, „Journal 
of the Mineral Engineering Society”, „Iranian Journal of Science and Technology”, „Separation 
Sciences and Technology” Serbia, Annals of University of Petroșani, membru în Comitetul Ști-
inţific al revistei Buletin CENTIREM, București, membru al Comitetului Editorial al Buletinului 
Știinţific al Universităţii de Nord Baia Mare, de asemenea membru al Academiei de Știinţe a Ru-
siei, secţiunea Știinţe ale Naturii, membru al Academiei Balcanice de Procesare a Minereurilor, 
membru al Academiei Inginerilor din Iugoslavia, membru în Comitetul Știinţific Internaţional 
al Congreselor Mondiale de Preparare, membru în Comitetul Știinţific Internaţional al Con-
greselor Balcanice de Preparare, membru fondator al Asociaţiei Internaționale „Raw Materi-
als and Environmental Processing of the Charpatian Basin” membru în Comitetele știinţifice 
ale Conferinţelor Internaționale ale Universităţilor din Ostrava, Kosice, Gliwice, Kracovia, Bor, 
Sofia; membru al Comisiei de Minerit, membru SOGEREM, membru fondator al Institutului 
Social Valea Jiului. Ca o recunoaștere a activităţii știinţifice și de cercetare desfășurate, a primit 
mai multe distincţii, atât naţionale, cât mai ales internaţionale: Premiul pentru Creaţie Tehnică; 
Medaliile Jubiliare ale Universităţii din Petroșani; Diploma de Onoare a Comitetului Știinţific 
Internaţional al Congreselor Balcanice de Procesare, pentru „Contribuţii la dezvoltarea știinţei în 
procesarea minereurilor, în peninsula Balcanică și în lume”; Nominalizare in Who’s who în Știin-
ţă și Technică – Dicţionarul Specialiștilor, ediţia I, Ed. Tehnica, București, 1996; Nominalizare în 
Who’s who în Romania, ediţia I, Ed. Pegasus Press, București, 2002; Nominalizare în Who’s who 
– romanian specialists from world, Canada, 2003; Nominalizare în International Who’s Who of 
Professional and Business Women, The American Biographical Institute, 2003; Distincţia Comi-
tetului Știinţific Internaţional pentru „Excelenta organizare a celui de al XIII-lea Congres Balca-
nic de Procesare a Minereurilor, București, 2019” în calitate de Președinte al acestuia19.

Lazăr Maria20, profesor universitar, doctor în Știinţe Inginerești din 1998, absolventă a 
Institutului de Minedin Petroșani în anul 1986, Facultatea de Mine, s-a născut la 7 sept. 1962 în 
Călan, judeţul Hunedoara. Timp de 4 ani după terminarea facultăţii a activat ca şi inginer stagiar 
în industria locală, la IJPPS Mehedinţi, din anul 1990 încadrându-se ca cercetător și cadru didac-
tic la Institutul de Mine Petroșani, parcurgând toate gradele didactice profesionale, de la asistent 
și șef lucrări la conferenţiar, profesor universitar și conducător de doctorat. În septembrie 2020 a 
devenit noul prorector responsabil cu activitățile de Cercetare științifică și Relații internaționale 
la Universitatea din Petroșani. S-a remarcat printr-o intensă activitate de cercetare materializată 
în 8 monografii și cărţi de specialitate, 52 de lucrări publicate în reviste de specialitate, 48 de lu-
crări apărute în volumele unor conferinţe, 54 de granturi și contracte de cercetare, pentru aceste 
merite fiind recompensată cu diplome și medalii jubiliare de către Universitatea din Petroșani, 
CNLO Tg. Jiu – EMC Roșia, Bergakademie din Freiburg. S-a specializat în Italia la Politecnico di 
Torino, la Bergakedemie Freiburg și la École de Mines de Nancy. Este membru fondator al AGIR, 
Societatea de Georesurse și Mediu (SoGeRem), al Platformei tehnico-știinţifice ECOMINING și 
al Comitetului Român al Marilor Baraje, RDB (Ring Deutschen Bergbaninginieure, Germania) 
și Institutul Social Valea Jiului. 

Sabina Irimie21, o altă absolventă a Institutului de Mine din Petroșani, Facultatea de Mașini 
și Instalaţii Miniere (1981), s-a născut în Petroșani la 15 iunie 1957. După absolvirea facultăţii, 
timp de 9 ani și-a desfășurat activitatea la Uzina de utilaj minier românesc (UMIROM, fosta 
URUM) din Petroșani, promovând de la inginer stagiar la șef birou personal-învăţământ-sala-
19 Ibidem. 
20 Liviu Lazăr, Maria Razba, Inginerie Tehnică, in: Ioan Sebastian Bara, Marcela Balasz, Florin Dobrei, 
Vasile Ionaș, Ioachim Lazăr, Liviu Lazăr, Paulina Popa, Denisa Toma (coord.), Judeţul Hunedoara. 
Monografie, vol. V (Personalităţi hunedorene), Deva: Casa de Editură Emia, 2015, p. 251.
21 Ibidem, p. 246-247. 



Conferință științifică internațională, Chișinău, 11-12 februarie 2021, ediția a III-a ~ 77 ~

rizare, în paralel desfășurând și activitate didactică la grupul Școlar Minier și apoi la Institutul 
de Mine, unde devine titulară la Catedra de management a Facultăţii de Mine, obţinând în timp 
gradele didactice de conferenţiar și profesor universitar. În 2002 devine doctor inginer. 

În perioada 2007–2011 conduce activitatea de cercetare a Centrului de cercetări economice 
și sociale pentru dezvoltare regională din funcţia de director știinţific. Desfășoară o intensă ac-
tivitate știinţifică și de cercetare, publicând ca autor și coautor 13 cărţi de specialitate, peste 148 
de articole în reviste de specialitate și elaborând peste 40 de teme de cercetare știinţifică, toto-
dată implicându-se în organizarea a două evenimente știinţifice inovatoare de prestigiu pe do-
meniul managementului resurselor umane în 2007 și 2008, ultimul fiind susţinut de profesorul 
Andrew Mayo de la Middlesex University Business School22. Activitatea didactică și de cercetare 
a fost completată de cea de training (conducerea afacerilor, managementul securităţii și sănătă-
ţii în muncă ș.a.), cu cea de expert evaluator în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea 
Ştiinţifică (ANCS) şi a MMFPS. Este membră a numeroase organizaţii naţionale şi internaţionale 
(Societatea Academică de Management din România – SAMRO, Entrepreneurschip Research 
and Education Network of Central European Universities – ERENET, Federaţia internaţională 
de coaching – ICF, SUA ș.a., precum și membru fondator la Fundaţia Internaţională de Manage-
ment FIMAN, la SOGERM, AGIR, Asociaţia de Programare Neuro-Lingvistică ș.a.

Concluzii. Dezvoltarea economică a Văii Jiului, cel mai important bazin carbonifer al Româ-
niei, a determinat apariţia unui învăţământ liceal și universitar cu profil minier, care începând 
cu anul 1948 cu predilecţie a cunoscut un real progres cantitativ și îndeosebi calitativ. Transfor-
marea Institutului de Mine Petroșani în Universitate relevă tocmai saltul calitativ înregistrat de 
învăţământul superior din acest oraș minier, care s-a pliat permanent pe noile realităţi economi-
ce ale zonei. În activitatea didactică și de cercetare s-au remarcat personalităţi marcante, printre 
care femeile au deţinut o poziţie deloc de neglijat, ţinând cont de pregătirea de specialitate și 
îndeosebi de rezultatele superioare în cercetare, ceea ce le-a adus recunoașterea naţională și in-
ternaţională. Printre cercetătoarele care au marcat activitatea actualei Universităţi din Petroșani 
se numără prof. univ. dr. ing. Krausz Sanda Mihaela, prof. univ. dr. ing. Lazăr Maria și prof. univ. 
dr. ing. Irimie Sabina. De remarcat este faptul că toate au absolvit facultăţi din cadrul Institutului 
de Mine din Petroșani, cunoștinţele dobândite, pregătirea teoretică și practică din timpul studen-
ţiei continuând cu succes în câmpul muncii, specializându-se și perfecţionându-se permanent în 
domeniile miniere printr-o muncă de cercetare de calitate, care le-a consacrat într-un domeniu 
în care de regulă au excelat bărbaţii, și care, indirect, au revat calitatea procesului educativ din 
cadrul acestei instituţii de învăţământ superior din Petroșani.

Activitatea desfășurată de cele trei cercetătoare și cadre didactice universitare a contribuit 
în mod substanţial la îmbogăţirea patrimoniului știinţific al Universităţii din Petroșani și, prin 
diseminare, și la cel al domeniului minier și al managementului resurselor umane, contribuţiile 
lor știinţifice ridicând în mod indubitabil renumele acestei universităţi. Deși mineritul nu a fost 
un domeniu agreat de femeile din România, prin îndrăzneală și curiozitate știinţifică, acestea au 
demonstrat o foarte bună pregătire teoretică și practică, obţinând performanţă și recunoaștere 
naţională și internaţională.

22 Ibidem. 
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„Teritoriul comun al europenilor este cultura”
(Paul Valery)

Summary. The main objective of the study was to analyze the relationship between European cul-
tural and artistic directives and national cultural policies as well as the relationship between national 
identity and European identity. Important aspects in the study of cultural policies are related to the 
political nature of contemporary culture and the historical context. At European level, the process of 
creating cultural policies is recent and ongoing, but the nation state remains the main actor.
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Deși cultura este un concept larg, în general este percepută ca un element de identitate (care 
oferă un sentiment de apartenență), ca modalitate de exprimare a valorilor, dar și ca activitate 
economică, prin intermediul sectoarelor culturale și creative.

Conform definiției de dicționar1 cultura este „Totalitatea valorilor materiale și spirituale cre-
ate de omenire și a instituţiilor necesare pentru comunicarea acestor valori”.

În domeniul antropologiei, cel ce a dat sensul termenului de „cultură” a fost Sir Edward Ty-
lor, care definește cultura: „Cultura sau civilizaţia, în sensul larg și etnografic, este acel complex 
care include cunoașterea, credinţele, arta, moralitatea, legea, obiceiurile și orice alte capacităţi 
și obișnuinţe dobândite de individ, ca membru al societăţii”2. Ulterior, Gordon Childe a făcut 
distincţia dintre cultură și civilizaţie, numind cultura un termen-umbrelă, iar civilizaţia un tip 
particular de cultură.3

Conceptul de cultură în antropologie reflectă opoziţia vestică dintre cultură șina tură (în sen-
sul în care anumiţi indivizi locuiesc în natură). De vreme ce cultura înseamnă natura umană, re-
zultă că toţi oamenii au capacitatea de a clasifica experienţele și de a le coda simbolic (limbajul), 
dar și de a le transmite altora. Cultura este o achiziţie pe baza învăţării și a socializării, astfel încât 
oamenii trăind în locuri diferite, vor avea culturi diferite. Dezvoltarea teoriei în antropologie s-a 
fundamentat pe tensiunea dintre local (culturi particulare) și global (natura universal umană și 
conexiunile dintre oamenii din diferite locaţii).4

1 DEX – Dictionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Ediția a III-a, 2016.
2 Edward Tylor, Primitive Culture, Cambridge, Cambridge University Press 2010, p. 1.
3 Andrew V. Sherratt, Gordon Childe: Archaeology and Intellectual History, in: Past andPresent, nr. 
125, noiembrie 1989, p. 151-185.
4 Ileana Nicoleta Sălcudean, Resemantizarea culturii în paradigma socio-politică europeană, Cluj-Na-
poca: Editura RISOPRINT, 2013.
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Dintr-o abordare simbolică, cultura este „o construcţie simbolică, totalitatea legăturilor din-
tre formele culturale și conţinuturile culturale.”

Deși există multe definiţii ale culturii, Uniunea Europeană a decis să abordeze acest fenomen 
din perspectivă antropologică, încercând să cuprindă în termenul de „cultură” cât mai multe as-
pecte posibile. România și Republica Moldova și-au clădit o identitate comună prin intermediul 
culturii. Dezvoltarea continentului nostru s-a sprijinit pe o rețea de universități medievale, care 
aveau între ele relații ce nu cunoșteau frontierele. Filosofii și savantții care, începand cu secolul al 
XIV-lea, au străbătut Europa în lung și-n lat, au contribuit la răspandirea unor idei și cunoștințe 
comune. De asemenea, arta a trasat frontierele Europei mai mult decât armele și tratatele. 

În contextul politicilor culturale europene, cultura cuprinde patrimoniul cultural, mobil cum 
ar fi opere de artă (picturi, sculpturi, arhive etc.) și patrimoniul imobil reprezentat de arhitectură,  
siturile culturale și de patrimoniu.

Patrimoniul Cultural Imaterial include tradiţiile și expresiile orale, limba ca vector principal, 
artele spectacolului, practicile sociale, ritualurile și evenimentele festive, cunoștinţele și practicile 
referitoare la naturã, la univers și la tehnicile legate de meșteșuguri tradiţionale.

Cultura devine o prioritate în momentul în care integrarea europeană depinde cu precădere 
de integrarea culturală. Legalizarea influenţei culturale se aștepta să aducă și mai multe oportu-
nităţi în ceea ce privește unitatea europeană.

Provocarea rămâne în ceea ce privește legătura dintre tradiţiile locale și cele globale. Proble-
ma cercetărilor pe acest subiect o reprezintă absenţa unui cadru comun care definește diferitele 
tipuri de procese de transfer ale cunoașterii, precum și volumul și diversitatea datelor care tre-
buie colectate.

Studiile culturale reprezintă un domeniu academic fundamentat în critica literară și teoria 
critică, având printre preocupări natura politică a culturii contemporane, contextul istoric, con-
flictele și alte trăsăturile definitorii. Disciplina studiilor culturale se distinge de antropologia cul-
turală prin obiectivele și metodologia sa.

Prima preocupare referitoare specific la politicile culturale o găsim în Tratatul de la Maastri-
cht din 1992. Obiectivele stabilite în Tratatul de la Maastricht5, capitolul IX, articolul 128, au fost 
reluate în Tratatul de la Amsterdam6, în Articolul 151. Scopul directivelor culturale europene este 
acela de a încuraja dialogul în Europa și de a accentua noțiunea de patrimoniu comun european. 
Cele două tratate susțin conservarea și salvgardarea moștenirii culturale, schimburile culturale 
non-comerciale, creaţia artistică și literară, cultura rămânând în continuare un domeniu aflat 
sub autoritatea politicilor suverane naţionale şi regionale.

5 https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/
maastricht-treaty, 1992.
6 https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/
treaty-of-amsterdam, 1997.
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Prin urmare, politicile europene nu pot decât să suplimenteze politicile la nivel naţional și 
regional și să ofere un cadru la care să poată adera. Pentru a coordona eficient politicile culturale 
europene se folosește Metoda Deschisă de Coordonare. Aceasta este ceea ce se numește soft 
power, este utilizată din 2000 și ajută politicile naţionale să se orienteze înspre anumite obiective 
comune. 

Patrimoniul cultural este componentă și contribuitor-cheie la atractivitatea regiunilor, 
orașelor, zonelor urbane și rurale ale Europei în ceea ce privește investițiile atrase de secto-
rul privat, dezvoltarea ansamblurilor culturale creative, atragerea talentelor și a afacerilor ne-
dependente de localizare – crescând astfel competitivitatea regională și la scară globală.

De asemenea, oferă țărilor și regiunilor europene o identitate aparte, care crează viziuni con-
vingătoare, ce pun bazele unor strategii de marketing de succes care urmăresc dezvoltarea turis-
mului cultural și atrag investițiile.

Patrimoniul cultural și un important creator de locuri de muncă în toată Europa, acoperind 
o gamă largă de tipuri de locuri de muncă și niveluri de calificare: de la construcții – în legătu-
ră cu conservarea, la reparații și întreținere, continuând cu turismul cultural, la întreprinderi 
mici și mijlocii (IMM-uri) și start-up-uri, cel mai adesea din domeniul industriilor creative. De 
exemplu, s-a estimat că sectorul patrimoniului cultural produce până la 26,7 locuri de muncă in-
directe pentru fiecare loc de muncă direct, spre deosebire de industria de automobile care ajunge 
la o cotă de numai 6,3.7

Ca sursă importantă de creativitate și inovație patrimoniul cultural generează noi idei și 
soluții la probleme și crează servicii inovative – de la digitizarea elementelor de patrimoniu, la 
exploatarea celor mai recente tehnologii de realitate virtuală – cu scopul de a interpreta zone și 
clădiri istorice și a le face accesibile cetățenilor și vizitatorilor. 

Patrimoniul cultural asigură un stimul esențial pentru educație și învățarea continuă, inclu-
zând o mai bună înțelegere a istoriei, precum și sentimentele de mândrie civică și de apartenență 
și întreține cooperarea și dezvoltarea personală. 

Atractivitatea culturală și diplomația culturală ca instrument în relațiile internaționale și in-
strument de soft-power contribuie la promovarea unor relații internaționale pașnice și a creșterii 
economice. 

Conform unei statistici recente, aproape jumătate din siturile din patrimoniul mondial al 
UNESCO sunt în Europa.

7 https://ncatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wpcontent/uploads/2017/09/CHCfE_Report_
EXS
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Este recunoscută importanța educației, rolul tinerilor și a culturii nu numai pentru com-
petitivitate, ci și pentru incluziune, pentru coeziunea societală și ca forță de unificare. În ciuda 
acestor aspecte pozitive, investițiile pentru promovarea culturii europene nu corespund celor din  
SUA și din China. 

De aceea cred ca în acest context al concurenței mondiale între industriile culturale și creative 
și al instabilității politice din multe părți ale lumii, activitățile în domeniul diplomației culturale 
au un rol important. 
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CLASIFICAREA CIUMELOR: O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ȘI ETNOCULTURALĂ1

CLASSIFICATION OF PESTS: A HISTORICAL AND ETHNOCULTURAL PERSPECTIV

Summary. The approach of this article is an interdisciplinary and multidisciplinary one, respec-
tively, the classification of plagues from a historical and ethnocultural perspective is achieved by in-
voking historical, ethnological, epidemiological, cultural, anthropological and onomastic informa-
tion. The developed pest classification model aims to systematize information about plague epidemics 
and pandemics in the historical past of mankind. For this purpose, biological plagues are grouped 
– Plague in Athens (430–429 BC), Plague of Galen (165–180), Cyprian Plague (251–266), Justinian-
Plague (541–542), Black Plague / Black death (1347–1351), Great Plague in London (1665), The Great 
Plague of Marseilles (1720), Plague of Caragea (1813–1814); figurative plagues in literature – „Scarlet 
Plague”; ideological plagues – red plague (Bolshevism, communism), brown plague (Nazism, fas-
cism).

Keywords. Biological plagues, false plagues, literary plagues, ideological plagues.

Actualitatea. De-a lungul secolelor epidemiile și pandemiile de ciumă au secerat peste 200 
de milioane de oameni. Ciuma, fiind provocată de bacteria Yersinia pestis, nu a dispărut cu 
desăvârșire nici astăzi. La nivel planetar sunt atestate în continuare cazuri sporadice sau focare 
locale în anumite regiuni geografice. În ultimele decenii cazuri izolate ale ciumei pulmonare 
și/sau bubonice au fost semnalate în India (1994), Algeria (2009), Peru (2010), Congo (2013), 
Madagascar (2017), Mongolia (2012, 2020) și China (2014, 2019, 2020). În perioada anilor 2010–
2015 pe Terra au fost constatate 2.348 de cazuri de contaminare a oamenilor cu ciumă, dintre 
care 202 au fost letale2. De cele mai multe ori sursa de contaminare este de origine animală, în 
special consumul în alimentația oamenilor a cărnii infectate de iepuri de câmp, marmotă și că-
milă. 

Argument. Realizarea unei clasificări într-un domeniu de cercetare, aflat la granița dintre 
mai multe științe, reprezintă o sarcină dificilă. Pentru un istoric există două abordări metodo-
logice ingrate: a) Prima ține de clasificarea surselor istorice, o clasificare care nu poate fi abso-
lută și nu poate cuprinde toată diversitatea tipurilor de izvoare și, respectiv, a genurilor de surse 
istorice scrise. Fiecare istoric în parte va invoca acele surse istorice în baza cărora își realizează 
investigațiile, va ține cont de cronologie, de determinantele și specificul epocii concrete de cer-
cetare, de factorii obiectivi și subiectiv ai formării suportului documentar pentru fiecare proces 
și fapt istoric în parte; b) Cea de-a doua misiune ingrată este legată de periodizarea istoriei, 
domeniu în care au fost elaborate multiple modele, schematizate pe alocuri până la clișee crono-

1 Articol elaborat în cadrul proiectului „Evoluția tradițiilor și procesele entice în Republica Mol-
dova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale” / 
20.80009.1606.02.
2 В Китае и Монголии появились случаи бубонной чумы. Что это такое и насколько это опасно? 
BBC NEWS / Русскаяслужба /, 6 июля, 2020, in: https://www.bbc.com/russian/news-53314557 (ac-
cesat la 23.03.2021). 
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logice și istoriografice3. Istoria, cercetând parcursul oamenilor în timp, nu poate fi șablonizată, 
iar multiplele periodizări elaborate în istoriografie pot avea doar un caracter convențional și 
foarte relativ din punct de vedere metodologic. Nu pot fi impuse criterii unice de periodizare 
deoarece fiecare popor, fiecare țară în parte a avut un parcurs istoric propriu, original, irepetabil 
și deosebit de alții. Demersurile istoriografice privind stabilirea limitelor cronologice ale epocilor 
istorice, au evoluat în dependență de mai mulți factori, inclusiv: a) gradul general de dezvoltare 
a societății; b) apartenența autorilor la anumite școli și curente istoriografice; c) nivelul general 
de dezvoltare a științelor umaniste, inclusiv a istoriei; d) caracteristicile epocii istorice concrete 
în care a fost elaborată schema de periodizare; e) abordările interdisciplinare ale problemei cer-
cetate; f) originalitatea parcursului istoric al fiecărui popor și țări în parte4.

Pe dimensiunea culturală și civilizațională sunt inoportune delimitările strict cronologice ale 
unor epoci istorice cum ar fi exemplul anului 1492 pentru lumea occidentală, an de demarcare 
cronologică a epocii medievale de epoca modernă. Un astfel de absolutism cronologic ar însemna, 
de exemplu, că un om născut în anul 1472 este în esența sa un individ medieval (superstițios, în 
mare parte necărturar, dominat de fobii etc.), dar, doar peste două decenii are loc metamorfoza 
magică de transformare a lui într-un om de tip modern, cu valori umaniste și iluministe. Mai 
mult ca atât, prin prisma valorilor generale ale umanității o astfel percepție a periodizării stricte 
a istoriei are multiple lacune și ea va stârni în permanență dispute și controverse istoriografice 
și metodologice. Indicarea unor ani în delimitarea cronologică a epocilor istorice este una 
convențională și foarte relativă, întotdeauna au existat perioade îndelungate de tranziție, la fel 
cum și în viața omului sunt distinse astfel de etape de trecere de la o vârstă, adică de la o stare 
fiziologică a organismului la următoarea.

Având în vedere cele menționate, ne propunem să realizăm o clasificare, implicit o sistema-
tizare teoretică a ciumelor, incluzând diversitatea lor de la formele biologice la cele figurale de 
ordin literar și ciumele de sorginte ideologică și propagandistică. Modelul de clasificare propus 
este unul bazat pe abordările interdisciplinare și pluridisciplinare, iar informațiile prezentate se 
afla la granița dintre mai multe domenii de cercetare.

Yersinia pestis. Clasificarea epidemiologică a formelor principale ale ciumei a fost realizată 
pe parcursul cercetărilor medicale. În anul 1894 a avut loc pandemia de ciumă în Hong-Kong, 
bacilul generator de ciumă fiind descoperit de medicul și bacteriologul elvețian, naturalizat fran-
cez și vietnamez, Alexandre Emile Jean Yersin (22 sepembrie 1863 – 1 martie 1943)5. 

Ciuma reprezintă o boală contagioasă cu caracter endemic sau epidemic, cauzată de bacteria 
Yersinia pestis. La origini ciuma este o afecțiune infecțioasă a rozătoarelor, fiind transmisă  la 
om prin înțepătura paraziților – a puricilor și păduchilor – animalelor infectate, prin contact 
direct sau ingestie de organism de animale infectate. Pesta se manifestă clinic prin febra înalta, 
transpirație, erupție petesială, limfadenopatie, toxemie, prostrație, hemoragii la nivelul mucoa-
selor, tulburări digestive, frisoane, delir și în unele cazuri pneumonie6. 

La om ciuma se manifestă prin patru forme clinice principale: 1) Ciuma bubonică se transmi-
te prin purici cauzând „tumefacții ganglionare dureroase, supurative (buboni pestoși), complica-
te în stadiul terminal cu septicemie”; 2) Ciuma pneumonică sau pulmonară se răspândește prin 
inhalare de germeni, afectând plămânii. În lipsa tratamentului, ciuma pneumonică provoacă de-
3 V. Arapu, Dimensiunile economică și socială ale procesului de modernizare a Țării Moldovei în a doua 
jumătate a sec. XVIII, in: Studia Universitatis Moldaviae, Seria: Științe umanistice. Istorie. Filozofie. 
Filologie, 2015, nr. 4(84), p. 44-46.
4 Ibidem, p. 43-44. 
5 H. Mollaret, J. Brossollet, Yersin un pasteurien en Indochine. Un savant une époque, Paris: Édition 
Belin, 1993, 379 p.
6 K. Bergdolt, Ciuma: istoria morții negre, București, Editura ALL, 2013, p. 14-24; F. F. Cartwright, M. 
Biddiss, Bolile și istoria, București: Editura ALL, 2008, p. 37-64; A. Ioniță, I. Croitoru, Boli, doftori și 
doftorii în Moldova (III). Memoriile unui fost ciumat, in: Revista română, 2011, nr. 1 (63), p. 54, http://
astra.iasi.roedu.net/pdf/nr63p54-55.pdf (accesat la 13.11.2018).
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cesul în 3-4 zile; 3) Ciuma septicemică sau neagră apare din cauza bacteriilor care suprasaturează 
sângele omului, decesul căruia parvine în 24 de ore; 4) Pestis Minor reprezintă o formă minoră a 
ciumei, clinic se manifestă cu febră, limfadenopatie, dureri de cap și evoluție favorabilă7.

Etimologii epidemiologice. În parcursul istoric ciuma s-a manifestat în formele endemică, 
epidemică și pandemică. 

Pesta endemică este atestată când ciuma „durează mulți ani neîntrerupți”. Endemiile de ciu-
mă, spre deosebire de epidemiile care „apar în mijlocul unei mari aglomerațiuni și unei mari 
mizerii”, sunt atestate „în regiuni puțini populate și chiar muntene”8.

Epidemia reprezintă manifestările „morbide în masă cu letalitate înaltă și provine de la cu-
vintele grecești epi- și demos, adică nenorociri abătute asupra poporului”9. Epidemia constă în 
apariția „într-o comunitate sau într-o regiune a unor cazuri de boală care fie sunt in număr 
destul de mare, fie sunt neobișnuite pentru locul și la timpul respective”. În cazul unei epidemii 
este relevantă specificarea perioadei de timp, a regiunii geografice și a particularităților grupului 
comunitar în care a apărut boala. Identificarea apariției unei epidemii este corelată cu varia fac-
tori: locul și timpul unde a apărut; tipul populației expuse; „frecvența normală a bolii în zonă la 
populația specificată, în cursul aceluiași anotimp al anului”10.

Pandemia este o extindere a „procesului epidemiologic în populația unei arii geografice în-
tinse (țară, continent sau chiar la nivel Planetar)”11. În trecutul omenirii variola, ciuma, holera și 
gripa au avut manifestări pandemice. Frica oamenilor față de impactul devastator al ciumei a fost 
transmisă din generație în generație. Actualmente, constatăm că ciuma biologică a fost eradicată 
aproape totalmente, dar amintirea traumatizantă a pierderilor enorme de oameni, secerați de 
această molimă, reapare periodic în spațiul mediatic prin compararea virusului SIDA cu ciuma 
secolului XX, respectiv, a pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 cu ciuma secolului XXI. 
Astfel, la începutul mileniului trei un șir de boli infecțioase au manifestări pandemice, inclusiv: a) 
infecția cu HIV, primele cazuri fiind înregistrate în secolul trecut, în iunie 198112; b) SARS-CoV, 
înregistrat în noiembrie 2002 în China, în provincia Guandong, fiind astfel prima pandemie din 
secolul XXI în timpul căreia au fost contaminați 8.436 de oameni din 29 de țări13; c) SARS-CoV2, 
identificat pentru prima dată în decembrie 2019, în orașul Wuhan din China, declanșându-se 
astfel cea de-a doua pandemie a secolului XXI care, răspândindu-se în toate țările lumii, s-a dove-
dit a fi mult mai devastatoare decât prima manifestare pandemică a veacului în derulare.

În sursele istorice și lucrările istoriografice de cele mai multe ori formele ciumei sunt apreci-
ate drept epidemii, existând și confuzii evidente în privința identificării pandemiilor în trecutul 
umanității. În istoriografie sunt invocate trei pandemii de ciumă: Ciuma lui Iustinian (541–542)14, 
7 Plague, Peste, Black Death, Bubonic Plague, Pneumonic Plague, Septicemic Plague, Pestis Minor, p. 
1-8, 2013, in: https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/plague.pdf (accesat la 25.03.2021). 
8 V. Babeș, Pesta, in: Șeapte conferințe publice făcute la Institutul de Bacteriologie, București: Tipografia 
„Gazetei săteanului”, 1900, p. 63, 66. 
9 V. Prisacari, Esența pandemiei ca fenomen, p. 1, in: https://usmf.md/sites/default/files/inline-files/
Esenta%20pandemiei%20ca%20fenomen_0.pdf (accesat la 18.03.2021). 
10 R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellström, Bazele epidemiologiei, București: Editura ALL EDUCATIO-
NAL, 1997, p. 123-124.
11 A. Cupșa, Boli infecțioase transmisibile, Craiova: Editura Medicală Universitară, 2007, p. 4.6. 
12 R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellstrom, op cit., p. 132. 
13 A. Cupșa, op cit., p. 9, 62.
14 L. Nistorescu, R. Popovici, Ciuma lui Iustinian și slavii, o corelație nefuncțională, in: Acta Centri 
Lucusiensis, 2017, nr. 5B, p. 6-11; Procopius din Caesarea, Istoria secretă, București: Editura Gramar, 
2006, p. 28; Idem, Războiul cu goţii, București: Editura Academiei, 1963, p. 85; W. Treadgold, O scur-
tă istorie a Bizanțului, București: Artemis, 2003, p. 80; V. Arapu, G. Arapu, Pandemiile de ciumă în 
epoca medievală: Aspecte istorice, medicale și etnoculturale, in: Conferința științifică internațională 
„Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației / Prospects and 
problems of research and education integrationin to the European area”, 5 iunie, 2020, vol. VII, partea 
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Ciuma neagră (1347–1351)15 și Ciuma din Yúnnán (1855–1859)16. 
Ciume biologice. Epidemiile și pandemiile de ciumă din trecutul umanității au fost denumi-

te după varia criterii, întrunind în clasificarea lor: 
a) Antroponime – Ciuma lui Galenus[Ciuma Antoniană] (165–180), Ciuma lui Ciprian (251–

266), Ciuma lui Iustinian (541–542), Ciuma lui Cumbati (1795), Ciuma lui Caragea (1813–1814); 
b) Toponime – Ciuma din Atena (430–429 î.Chr.), Marea ciumă din Londra (1665), Marea 

ciumă din Marsilia (1720), Ciuma din Yúnnán (1855–1859), Ciuma din Hong-Kong (1894); 
c) Elemente cromatice ale simptomatologiei molimei – Ciuma neagră / Moartea neagră / La 

peste noire (1347–1351). 
Ciume false. În trecutul istoric au existat epidemii sau pandemii care în mod eronat au fost 

atribuite ciumei. Aceste erori de diagnostic sunt explicabile prin nivelul de dezvoltare a științei 
medicale la anumite trepte ale istoriei. Gradul înalt de mortalitate și ororile pricinuite de boală 
îi determinau pe oameni să asocieze molima cu ciuma, pe când simptomatologia descrisă cores-
pundea altor afecțiuni contagioase sau doar anumite simptome erau asemănătoare cu cele ale 
pestei. Un exemplu relevant în acest sens este cel al pandemiei din Imperiul Roman din perioada 
anilor 165–180. Această pandemie a intrat în istorie cu mai multe nume: Ciuma lui Galenus; 
Ciuma Antoniană; molima lui Antonius17. Descrierile simptomatologice ale acestei boli, numi-
te și ciuma roșie, converg în favoarea faptului că cel mai probabil a fost provocată de virusul 
variolei Variola vera cu o rată a mortalității de 30%. Cadavrele morților erau scoase cu carele 
din Roma, iar înmormântarea celor nevoiași era făcută din contul finanțelor publice. După es-
timările lui Dio Cassius, numai în Roma zilnic din cauza acestei peste mureau circa 2.000 de 
oameni18. Simptomele acestei molime erau următoarele: apariția mirosului neplăcut în cavitatea 
bucală; înroșirea pielii; sângerarea polilor pielii; diaree; „bolnavii aveau friguri violente, vărsături 
și tuse”19. Pierderile demografice cauzate de pandemia de variolă au fost enorme, iar exprimarea 
lor în cifre este controversată în istoriografie. Astfel, în mod exagerat, G. Vasiliu estimează că de 
această „epidemie universală” au murit „cam 60 milioane de oameni”, iar după ce a fost „stinsă, 
a 2-a, Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” (Tipogr. „Centrografic”), 2020, p. 
188-193.
15 S. Bernstein, P. Milza, Istoria Europei. State și identități europene (secolul XIV – 1815), vol. III, 
Iași: Institutul European, 1998, p. 13; J.-P. Roux, Un conflict teribil. Istoria războiului dintre islam și 
creștinătate (622–2007), București: Artemis, 2007, p. 163-164; R. Iftimovici, Istoria universală a medi-
cinei și farmaciei, București: Editura Academiei Române, 2008, p. 380.
16 Л. М. Куклева, К. А. Никифоров, Ж. В. Альхова, Н. И. Романов, Н. Ю. Носов, А. В. Фадеева, 
А. Н. Малахаева, Н. А. Шарапова, З. Л. Девдариани, Ю. А. Попов, Г. А. Ерошенко, Молекуляр-
но-генетические и фенотипические особенности штаммов возбудителя чумы, выделенных во 
Вьетнаме, in: Проблемы особо опасных инфекций, 2017, вып. 4, p. 45, https://journal.microbe.ru/
jour/article/view/437/430 (accesat la 20.03.2021). 
17 A. Cupșa, op. cit., p. 1.10.; Гален, О том что не стоит печалиться, Перевод с древнегреческого 
языка и комментарии И. В. Пролыгиной, in: Философская летопись, 2018, том 11, nr. 4, p. 180.
18 Apud Alexandru Buzalic, Anatomia unei crize 2019–2020. De la mutațiile unei culturi în criză spre 
Biserica de mâine, Galaxia Gutenberg, 2020, p. 28.
19 În anul 1980 variola a fost declarată eradicată la nivel global, fiind singura boală eradicată grație 
unui amplu proces de vaccinare în masă a populației. Virusul variolic se transmite de la persoană la 
persoană prin aerosoli sau particule septice din orofaringele persoanelor infectate. Indirect, virusul se 
poate transmite prin lenjerie și alte obiecte contaminate. Variola majoră are următoarele manifestări: 
a) perioada de incubație pe durata a 10-12 zile (febră mare, frison, cefalee, rahialgii, mialgii și stare 
toxică); b) perioadă eruptivă, 2-3 zile (rashpre eruptiv, cogestiv sau hemoragic); c) perioada eruptivă 
(febră mare, apariția unor macule care se transformă în papule de culoare roșie închisă, apoi în vezi-
cule, apariția unor cruste galbene care se desprind destul de greu, lăsând în loc cicatrice indelebite (A. 
Cupșa, op. cit., p. 591-592; Оспа натуральная (Variola vera), in: А. П. Казанцев, В. С. Матковский, 
Справочник по инфекционным болезням, Москва: Издательство „Медицина”, 1979, p. 135-138).
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nu s-a ivit a doua oară”20. După evaluările lui A. V. Kozlenko numărul celor secerați de această 
boală este de 20 milioane de oameni21. Autorul menționat face referință la datele lui K. Harper 
care este de părere că apariția epidemiei a fost condiționată de schimbările climaterice și ecolo-
gice, implicit de faptul că în următorii 50 de ani de la declanșarea acestui flagel clima europeană 
a devenit mai uscată și mai rece22. A. I. Pogorlețki evaluează numărul celor secerați de „ciuma 
antonină” la 7-10 milioane de oameni23. T. T. Gantamirov consideră că numărul victimele celor 
decedați de „Ciuma lui Galenus” a fost între 3,5 ml și 5 ml de oameni24. Epidemia de ciumă roșie a 
avut consecințe demografice, politice sociale și economice dezastruoase pentru Imperiul Roman. 

Erorile de diagnosticare ale ciumei erau caracteristice și pentru epocile cronologice mai apro-
piate de noi. De exemplu, în anul 1842 în Moldova se întâmpla ca unii să confunde „cărbunele 
(dălacul) cu bubonii pestoși”, iar cazuri de febră tifoidă să fie „considerate drept ciumă”25. Dăla-
cul este denumirea populară a antraxului, cunoscut și ca pustula malignă, adică boală infecțioasă 
produsă de Bacillusanthracis. Este o boală comună omului și animalelor, fiind provocată„din 
pricina boalei vitelor”26. În popor antraxul avea mai multe denumiri: dălac / dalac, cărbune (căr-
bunele cel rău) sau bubă neagră. Din punct de vedere simptomatologic, dălacul este o boală 
infecțioasă și contagioasă cauzată de un streptococ, manifestându-se prin inflamarea și înroșirea 
unei porțiuni a pielii, localizată deseori la față și la membre27.

Confundarea dălacului cu ciuma este reflectată și în unele formule ale medicinei magice. În 
„Descântecul de dălac” este accentuat gradul de rudenie al bolii cu ciuma și originea sa datorată 
forțelor necurate, malefice: Tu bubă, soră cu ciuma, / De boală înveninată, / De dracul lăsată (...) 
Și buba gheenei / Cu mâncărime, cu usturime / Din vânt turbat, / Pe pustii lăsat, / Iar tu, dălace, 
/ Ia-ți-l, drace28.

În folclorul medical românesc sunt atestate multiple exemple când prin ciumă erau diagnos-
ticate cu totul alte boli. Situația dată se datorează nu neapărat erorilor de ordin medical, ciuma 
fiind invocată pentru a sublinia gravitatea altei molime și a situației la fel de grave în care se afla 
bolnavul. Deseori ciuma era identificată nu numai cu pesta propriu-zisă, dar cu o gamă largă 
de boli infecțioase29. În percepția populară prin ciumă era diagnosticată „orice epidemie sau 
epizootie”30. În sursele folclorice medicale din satul Mihăileni, din părțile Râșcanilor, gâlcile31 
20 G. Vasiliu, Epidemii istorice, in: Vatra. Foaie ilustrată pentru familie, Sub direcțiunea lui I. Slavici, I. 
L. Caragiale și G. Cosbuc, Anul I, nr. 14, București: Editura Librăriei școalelor C. Sfetea, 1894, p. 439.
21 А. В. Козленко, Чума, изменение климата и падение Римской империи, in: Сахаровские 
чтения 2018 года: экологические проблемы XXI века: материалы 18-й международной научной 
конференции, 17-18 мая 2018 г., часть 1, Минск: ИВЦ Минфина, 2018, p. 52.
22 K. Harper, Plague, climate changeand the decline of the Roman empire, Princeton: University Press, 
2017, passim.
23 А. И. Погорлецкий, Историческая реконструкция влияния пандемий на развитие косвенного 
налогообложения, in: Journal of Applied Economic Research, 2020, том 19, nr. 2, p. 184. 
24 Т. Т. Гантамиров, Роль Галена в развитии медицины, in: Вестник медицинского института. 
Научно-практический журнал, 2019, nr. 1 (15), p. 38. 
25 V. L. Bologa, Începuturile medicinii științifice românești, vol. III, Cluj: Tipografia „Lumea și Țara”, 
1930, p. 37. 
26 P. Gh. Samarian, Medicina și farmacia în trecutul românesc, vol. II, 1775–1834, București: Tipografia 
Cultura, 1938, p. 492.
27 R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellström, op. cit., p. 94. 
28 N. Leon, Istoria naturală medicală a poporului român, București: Institutul de Arte Grafice „Carol 
Göbl”, 1903, p. 11.
29 M. Lapteș, Anotimpuri magico-religioase, Deva: Editura Corvin, 2011, p. 54. 
30 Gh. Pavelescu, Cercetări asupra magiei la românii din Munții Apuseni, București: Editura Institutu-
lui Social Român, 1945, p. 63. 
31 Gâlcile externe puteau fi provocate de „o simplă răceală” sau „prin o influență epidemică” precum 
vărsatul, febra tifoidă. Microbii, virușii sau ciupercile provocau inflamația amigdalelor. Cazurile de 
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sunt asociate cu o „ciumă de care oamenii mureu ca găinile”32. Prin faptul că gâlcile sau o alte boli 
molipsitoare sunt numite sau comparate cu ciuma, este accentuată forma gravă de manifestare a 
molimei și pericolele la care este supus omul infectat, aflat deseori în stare critică. 

Un alt exemplu de pestă falsă a fost atestat în iarna anului 1865 când provinciile siberiene 
ale Rusiei au fost bântuite de o epidemie, etichetată de mulți drept o „ciumă îngrozitoare”. Epi-
demia a fost cauzată de situația sanitară precară din locuințele oamenilor săraci care pe timp 
de iarnă coabitau cu vitele „în mizerabilele lor bordeie”. Frica față de ciumă a alimentat fobiile 
locuitorilor, dar, realmente epidemia a fost „un fel de friguri numite recurrente” care nu avea 
nimic comun cu ciuma sau tifosul și holera”33.   

Ciume literare. Ororile ciumei și-au lăsat amprenta asupra creației literare, autorii asociind 
ciuma cu viciile omului, cu cele mai meschine calități ale ființei umane. Scriitori, filozofi, gân-
ditori, publiciști notorii din istoria umanității au descris în operele lor în sens figural multiple 
manifestări ale ciumei, molimă care infectează nu doar trupurile oamenilor, dar și mai grav, le 
afectează sufletele34. Împăratul filozof Marcus Aurelius (121–180) scria că o ciumă mult mai grea 
decât cea biologică este coruperea intelectului căreia îi cad victimă oamenii care au simțit „gustul 
minciunii, al oricărei ipocrizii, al vieții ușuratice și al orgoliului”, oamenii care au ales să trăiască 
în viciu35.

Părintele scolasticii medievale Aureliu Augustin (354–430) nuanța ideea că impactul ciumei 
asupra trupului era agravat de contaminarea și alterarea spiritului uman, asumându-și păcatele 
tinereții sale dintre care cele mai grave erau credința în cultele păgâne și defăimarea Sfintei Scrip-
turi. Sfântul Augustin mărturisește că a fost „ciumat” și orb, iar pomenindu-se printre morții 
surzi a lătrat înverșunat „împotriva Cărților” lui Dumnezeu. Păgânii sunt „ciumați” și dușmani 
ai Sfintei Scripturi36. Pentru Aureliu Augustin ciuma reprezintă „plăcerea de a primi laude”37.

În nuvela sa „Ciuma stacojie” (The Scarlet Plague), editată pentru prima dată în anul 1912, 
scriitorul Jack London (John Griffith Chaney [1876–1916]) descrie un scenariu apocaliptic când 
ciuma din anul 2013 a distrus totalmente civilizația occidentală, unicul supraviețuitor fiind un 
gâlci deveneau mai frecvente primăvara și toamna când oamenii sunt expuși mai mult la răceală. În 
medicina populară gâlcile erau tratate cu plante medicinale, precum macul (Papaver somniferum L.) 
șinalba de pădure (Malva silvestris L.) (A. Fătu, Manualu de Medicina practica popularia, elaboratu de 
Anastasiu Fétu, Dr. in medicina si legi, professore suplinitoriu la seminariulu Socolei, membru actuale 
allu Academiei române si allu mai multoru societăţi sciintifice pământene si straine, Iași: Tipografia, 
D. Gheorghiu, 1871, p. 94; N. Grădinaru, Problema tratamentului cu plante medicinale în Basarabia, 
in: Buletinul științific al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei, vol. 3 (16), 
Chișinău, 2005, p. 167-169).
32 Cules de la Vasile G. Chilaru, născut în 1926 în satul Mihăileni, raionul Râșcani [A. F. Pântea, 
Creație norodnică culeasă din s. Mihăileni, Baraboi, Ochiul Alb, raionul Râșcani. Expediția folcloristică 
din anul 1956] (Arhiva Folclorică a Academiei de Științe a Moldovei, Fond 19, Inv. 3, Vol. 71, Caiet 
470, f. 2, p. 6.).
33 Epidemia în Rusia, in: Natura. Jurnal pentru propagarea sciințelor positive în România, Anul VI, 
nr. 17, 8 mai 1865, p. 136. 
34 V. Arapu, Reflectarea ciumei și a simbolurilor sale zoomorfe în sursele istorice și scrierile literare, in: 
Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură, 2020, anul II, nr. 2 (mai-august), p. 29-39.
35 Marcus Aurelius, Gânduri către sine însuși, Traducerea din greaca veche, studiu introductiv, note și 
indici de Cristian Bejan, București: Humanitas, 2013, p. 265.
36 Sfântul Augustin, Confesiuni, Ediție bilingvă, Traducere din latină, introducere, note și comentarii, 
tabel cronologic și indice de Eugen Munteanu, București: Humanitas, 2018, p. 401. 
37 Ibidem, p. 519; V. Arapu, Impactul ciumei asupra habitatului uman: distanțarea fizică, igiena cor-
pului, prejudecăți și superstiții vestimentare și alimentare (aspecte istorice, etnologice și epidemiologi-
ce), in: Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea 
societății durabile de mâine”, ediția a II-a dedicată Zilelor Europene ale Patrimoniului, Chișinău, 
22-23 septembrie 2020, Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, Iași-Chișinău, 2020, p. 392-397.
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bătrân (în trecut fiind profesor de literatură engleză la Universitatea din California) care ajuns în 
anul 2073 într-un trib de sălbatici, povestindu-le nepoților săi despre ororile ciumei stacojii. Sim-
bolică este cromatica ciumei, culoarea stacojie având semnificația de roșie-aprinsă (a castacojului 
sau ca a racului fier), sinonimă cu vișinie, cârmâzie, roșu-vișinie. În anumite contexte culoarea 
stacojie este apropiată cromatic „de culoarea sângelui, a rubinului”. Totodată, pe dimensiunea 
psihologică, o persoană stacojie, etichetată la figurat, este una supărată, tristă, posomorâtă sau 
mohorâtă38.

O altă semnificație vizionară a lui Jack London ține de ficțiunea sa în legătură dispariția 
civilizației umane în rezultatul unei epidemii de ciumă stacojie, termen care deși nu există în epi-
demiologie, este destul de elocvent în contextul ciumei secolului XXI, provocată de virusul SARS-
CoV-2. În pofida faptului că în nuvelă datele cronologice sunt aproximative (marja de eroare 
constituind doar 6-7 ani), Jack London, în esență, în ficțiunea sa a anticipat cu un secol și ceva în 
urmă multiple aspecte ale realității sumbre pe care o trăim cu toții astăzi prin impactul enorm și 
devastator asupra civilizației al unei alte molime cu răspândire pandemică, iar perspectivele unei 
supraviețuiri miraculoase a umanității planează în continuare sub semnul întrebării...  

Creșterea și extinderea celor trei ciume, numite și „marile ideologii de masă” ale perioadei 
interbelice, – fascismul în Italia, național-socialismul în Germania, bolșevismul în Rusia – sunt 
nuanțate de scriitorul și publicistul austriac Stefan Zweig, dar pentru autor mult mai devastatoare 
este „ciuma aceea blestemată, șovinismul care a otrăvit tot ce avea mai bun cultura noastră euro-
peană”. Această ciumă s-a manifestat prin barbarie, neomenie, „războaie fără declarații de război, 
lagăre de concentrare, schingiuiri, jafuri de enorme proporții și bombardamente asupra unor 
orașe lipsite de apărare, atrocități pe care ultimele cincizeci de generații nu le-au mai cunoscut”39. 
Un alt tip de molimă, sesizat de Stefan Zweig, este „ciuma demenței rasiale” care „a devenit mai 
funestă decât ciuma reală din veacurile timpurii”. Autorul a descris mai multe exemple ale discri-
minării rasiale, martor ocular la care a fost în timpul călătoriei sale în India, relevant fiind exem-
plul celor două tinere metise (half-castes) cu maniere elevate și studii pe măsură, primite la pen-
sionatul din Lausanne, la finishing-school din Anglia, dar, evitate de cei din societatea engleză40.

Ciume ideologice. În scopuri propagandistice, exponenții regimurilor totalitare interbelice 
și-au lansat reciproc etichetări ciumate, reieșite din ideologiile extremei stânga – ciumă roșie 
(bolșevismul, comunismul) și, respectiv, ale extremei dreapta – ciumă brună (nazismul, fascis-
mul). 

Formulele de propagandă ideologică „ciuma roșie”și „ciuma brună” au fost utilizate în peri-
oada interbelică și în timpul celui de al Doilea Război Mondial. „Ciuma roșie” desemna regimul 
totalitar stalinist de la Moscova și partidele comuniste europene, termenul dat având origini pro-
pagandistice anticomuniste. La polul opus, prin „ciuma brună” erau identificate regimul nazist 
din Germania, regimul fascist din Italia precum și alte partide fasciste din Europa41. Pentru toate 
aceste partide erau importante componentele propagandistice simbolice, astfel, la originile par-
tidului fasciștilor Benito Mussolini se „ocupa cu embleme, simboluri, steaguri, cămăși și pălării, 
pentru a da mulțimii sale o înfățișare vizibilă”42.
38 Dicționar explicativ al limbii române, Ediția a II-a, București: Univers enciclopedic, 1996, p. 1014; 
S.-N. Baltă, Despre culori în câteva dicționare românești. Perspectivă istorică și comparativă, in: Cultu-
ră și identitate românească. Tendințe actuale și reflectarea lor în diaspora, Iași: Editura Universității         
„Al. I. Cuza”, 2013, p. 9-22; E. Hodoș, Mic dicționar (pentru școale și particulari), Ediția I, Sibiu: Tipo-
grafia Arhidiecezană, 1929, p. 50, 144, 180, 192. 
39 St. Zweig, Lumea de ieri. Amintirile unui european. Memorii. Jurnale, Traducere din germană de Ion 
Nastasia, București: Humanitas, 2014, p. 10-11.
40 Ibidem, p. 200. 
41 Ciuma roșie/Ciuma brună – formule de propagandă ideologică, in: http://www.inshr-ew.ro/ciuma-
rosie-ciuma-bruna-formule-propaganda-ideologica/ (accesat la 17.12.2020).
42 E. Ludwig, Mussolini. Autocratul italian, in: Emil Judwig, Conducătorii Europei. Portrete după na-
tură: I. Nansen – Masaryk – Briand – Rathenau – Motta; II. Lloyd George – Venizelos – Mussolini 
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După cel de-al Doilea Război Mondial prin „ciuma roșie” erau desemnate regimurile totalita-
re comuniste din URSS și țările lagărului socialist. „Ciuma roșie”, spre deosebire de „ciuma bru-
nă”, și-a continuat parcursul istoric și după anul 1945, devenind un pericol militar, ideologic și 
propagandistic pentru lumea occidentală. Destrămarea Uniunii Sovietice nu a dus și la dispariția 
„ciumei roșii”, regimurile comuniste menținându-se până astăzi în diferite colțuri ale lumii, in-
clusiv în China, Coreea de Nord și Cuba.

Concluzii: Clasificarea ciumelor dintr-o perspectivă istorică și etnoculturală a fost  realizată 
cu invocarea informațiilor relevante din varia domenii, implicit: istorie, epidemiologie, etnologie, 
antropologie, onomastică și geoistorie. Fiecare model de clasificare a ciumelor biologice, inclusiv 
cel propus în acest articol, are menirea de a sistematiza informațiile de ordin istoric și epidemi-
ologic despre epidemiile și pandemiile de pestă din trecutul umanității. Frecvența epidemiilor 
de ciumă a fost destul de înaltă începând cu antichitatea (Ciuma din Atena [430–429 î.Hr.]) și 
terminând cu modernitatea (Marea ciumă din Marsilia [1720]). Totodată, cele trei pandemii 
de ciumă – Ciuma lui Iustinian (541–542), Ciuma neagră (1347–1351) și Ciuma din Yúnnán 
(1855–1859) – au secerat lumea mai întâi la un interval cronologic de opt secole între ele, iar cea 
dea treia pandemie a urmat peste cinci veacuri după consumarea Morții negre. În acest sens nu 
există careva indicii care ar converge în favoarea unor abordări ciclice ale apariției epidemiilor și 
pandemiilor de ciumă. Fiecare epidemie și pandemie de ciumă a avut particularitățile sale apar-
te, dar, majoritatea dintre ele au fost determinate de schimburile economice, migrația populației 
și de nivelul precar al culturii sanitare și epidemiologice în societate. Ciumele biologice au ali-
mentat imaginația unor scriitori care au folosit termenul epidemiologic al molimei în sens me-
taforic pentru a accentua aspectele nocive din viața omului și din societate. Formulele ciumelor 
ideologice „ciumă roșie” (bolșevismul, comunismul) și „ciumă brună” (nazismul, fascismul) au 
apărut pe fundalul propagandistic din perioada interbelică, desemnând la poluri opuse regimu-
rile totalitare de extremă stânga și cele de extremă dreapta. 

– Stalin, Traducere din germană de Eufgen Relgis, București: Editura „Cugetarea”, 1935, p. 393. 
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РОЛЬ МИТРОПОЛИТА ГАВРИИЛА БЭНУЛЕСКО-БОДОНИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-АРХИТЕКТОРОВ 

ДЛЯ УСТРОЙСТВА НОВОЙ БЕССАРАБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ 1812 Г.1

THE ROLE OF METROPOLITAN GAVRIIL BANULESCU-BODONI IN ATTRACTING 
THE QUALIFIED SPECIALISTS-ARCHITECTS FOR THE ORGANIZATION 

OF THE NEW BESSARABIAN REGION AFTER 1812

Summary. The Kishinev and Khotin Metropolitan Gabriel Banulescu-Bodoni Bessarabian was at 
the beginning of the design of Kishinev after 1812. He invited the qualifie architect and land surveyor 
Mikhail Ozmidov, who became among the authors of one of the first plans of the city, compiled in 
1817. With the Bessarabian civilian governor J. Hartingh, M. Ozmidov developed the designs of the 
first Kishinev buildings of the prison (1815) and the hospital (1816). At the insistence of Metropolitan 
G. Banulescu-Bodoni, the Metropolitanate (1814) and the Theological Seminary (1817) designed by 
Archimandrite Ioannikii, were built in Kishinev.

Thus, the results of the fruitful activities of the two personalities demonstrated how great was the 
role of the Metropolitan Gavriil Banulescu-Bodoni in attracting competent specialists to develop and 
build the new Bessarabian region after 1812. So all the places, which are associated with the names of 
such personalities, which were the first architects M. Ozmidov and Archimandrite Ioannikii deserve 
to be included in the tourist route in Moldova, including the city of Chisinau.

Keywords: the Metropolitan Gavriil Banulescu-Bodoni, Kishinev, architect Ozmidov, Archiman-
drite Ioannikii, hospital, Metropolitanate, Seminary. 

Еще в 1812 г. историк-краевед Иван Халиппа отмечал, что зоркий глаз митрополита 
Гавриила Бэнулеску-Бодони наметил Озмидова в работники по устройству новой Бесса-
рабской области на должность губернского архитектора. 

Михаил Семенович Озмидов (1782–1826)2 – один из первых землемеров и архитекто-
ров Бессарабии. Из его формулярного списка о службе3 узнаем, что он родился в 1782 г. в 
Екатеринославской губернии и по своему происхождению был дворянином. После окон-
чания Киевского народного училища в 1799 г. работал учеником у городового архитекто-
ра Андрея Меленского (1766–1833) в штате Градской Полиции г. Киева. «За ревностное, 
усердное и рачительное исполнение обязанностей, в особенности за деятельность при 
1 Comunicarea a fost susținută în cadrul mesei rotunde științifice „Mitropolitul Gavriil Bănulescu-
Bodoni – 200 de ani de la trecerea în eternitate”, organizată de Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău 
în parteneriat cu Secția Științe Sociale, Economice, Umaniste și Arte a Academiei de Științe a Mol-
dovei, Centrul de Cercetări Umaniste al USM și Platforma CULTURA sub egida Direcției Cultură a 
Primăriei Municipiului Chișinău, Chișinău, 30 martie 2021. Studiul este realizat în cadrul proiectului 
Program de Stat 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova 
prin intermediul artei și mitopoeticii”.
2 A. Ceastina, Arhitectul şi inginerul cadastral din Basarabia Mihail Ozmidov (1782–1826), in: ARTA, 
Chişinău: Tip. Business-Elita, 2008, p. 149-154. 
3 Национальный Архив Республики Молдова (НАРМ), Ф. 22, оп. 1, д. 186, л. 13-13 об.
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Формулярный список о службе умершего надворного советника М. С. Озмидова 1827 г. (НАРМ)
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построении различных публичных и партикулярных каменных и деревянных зданий, и 
при снятии в 1803 г. генерального плана г. Киева»4. М. Озмидов был удостоен высоких 
чинов, пройдя путь от коллежского канцеляриста и регистратора до губернского секре-
таря и титулярного советника. В 1811 г. он, оставив пост помощника архитектора в Киеве, 
был вызван в Яссы для устройства селитроварен. Занимался снятием генерального плана 
4 НАРМ, Ф. 2, оп. 2, д. 29, л. л. 3 об.

План для постройки одной казармы. Архитектор М. Озмидов. 1820 г. (НАРМ)

Фасад главного корпуса первого городового госпиталя в Кишиневе. Архитектор М. Озмидов и 
инженер И. Гартинг. 1816 г. (РГИА)
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Проект каменной трехэтажной колокольни для Св. Вознесенской церкви в Кишиневе. Архи-
тектор М. Озмидов. 1823 г. (НАРМ)
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города Ясс, приводил в порядок канавы и мостовые, причем исполнял все эти поручения 
«с отличным успехом и неутомимой деятельностью, с совершенным по его должности 
искусством»5. А в 1812 г. его назначают на должность губернского архитектора новой Бес-
сарабской области.

В ноябре 1823 г. М. Озмидов участвовал в восстановлении Болгарской Вознесенской 
соборной церкви в г. Кишиневе, разрушенной после пожара в июне того же года. Он со-
ставил проект каменной трехэтажной колокольни для этой церкви. В Месяцесловах на 
период с 1815, 1818-1825 г. – по Бессарабии Михаил Озмидов числился губернским архи-
тектором и областным землемером. Таким образом, согласно документальным материа-
лам в 1822, 1823, 1824 гг. – надворный советник Озмидов одновременно исполнял долж-
ности областного землемера и архитектора, вплоть до увольнения в 1824 г., связанного 
с ухудшением его здоровья. Также в НАРМ хранятся рапорты областного архитектора 
и землемера Озмидова относительно постройки частных домов жителей Бессарабской 
области в период 10.01.1824–15.04.1825 гг. В 1825 г. Михаил Семенович находился на стро-
ительстве хотинских аптечных зданий. В НАРМ, в деле «О постройке аптечных зданий в 
г. Хотин в 1826–1827 гг.» содержатся сведения о том, что сметы, планы, фасады им были 
составлены. Так, в Рапорте Хотинской Градской полиции сообщалось, что в 1826 г., «29 
декабря, в 9 часов утра областной архитектор, находящийся в комитете, учрежденном 
для наблюдения за постройкой аптечных складов Волею Божией, умер». Озмидов ушел из 
жизни на подъеме карьеры, в возрасте 45 лет, в отличие от своего отца, дворянина Семена 
Дмитриевича, скончавшегося в 1835 г. в возрасте 90 лет, о чем свидетельствует запись, 
сделанная в метрической книге Кишиневского кафедрального собора. Он известен как 
автор проектов по строительству первой городской общественной больницы (госпита-
ля), острога, колокольни Вознесенской церкви в Кишиневе и других городах Бессарабии. 
Также является автором планов г. Кишинева 1813 и 1817 гг., карты Бессарабии 1818 г.

И так как мы сегодня говорим о туристических маршрутах, связанных с именем ми-
трополита Г. Бэнулеско-Бодони, можно предложить гидам, гуляя по Кишиневу и рас-
сказывая историю города, обратить внимание на сохранившиеся памятники, а именно 
здание первой больницы, сегодня это отделение ортопедии и травматологии и Св. Воз-
несенскую церковь, которые были сооружены при участии первого архитектора Михаила 
Семеновича Озмидова.

И еще об одном архитекторе хочется рассказать. Это – Иоанникий, который также 
занимает достойное место среди персоналий бессарабских зодчих6, как автор проектов 
Кишиневской Митрополии и Духовной семинарии. Согласно формуляру, Архимандрит 
Иоанникий – «…из великороссов, купеческий сын, женат не был, в мире называли Ива-
ном, по прозванию Шиков»7. Хотя согласно другим архивным источникам, он был сыном 
купца Черниговской губернии, слободы Климовой Феодора Щапова и матери Матроны, 
«в светском звании именовался Иоанном»8. 
5 НАРМ, Ф. 2, оп. 2, д. 29, л. л. 4.
6 A. Ceastina, Iscusitul arhitect basarabean arhimandritul Ioanichie (1777–1851), in: Probleme actuale 
ale arheologiei, etnologiei și studiul artelor. Conferinţa știinţifică cu participare internaţională. Rezu-
matele comunicărilor. Chișinău: Profesional service, 2013, p. 77-78; Алла Частина, Архимандрит 
архитектор Иоанникий (1777–1851), in: Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și cultu-
rologie. În onoarea doctorului în studiul artelor Ludmila Toma Culegere de articole și materiale ale 
conferinței științifice naționale. Supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of 
Cultural Heritage. Research and Technique” (Iași), Editor L. Condraticova, Iași–Chișinău: 2020, p. 
170-183.
7 Труды Бессарабского церковного историко-археологического общества. 5-й выпуск, под редак-
цией Курдиновского В. Кишинев: Епархиальная типография, 1910, с. 91.
8 НАРМ, Ф. 205, оп. 1, д. 828, л. 4.
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Родился в 1777 или 1776 г. Самостоятельно обучился российской грамматике, гео-
графии, рисованию, гражданской архитектуре и таким наукам, как перспектива, осно-
вам латинского языка и партикулярным дисциплинам. «В 1796 г. перешел в Молдавию, 
в надежде на получение монашества»9. 23 июня 1798 г. постригся в монахи, находясь в 
Молдавском Нямецком монастыре. Там же, будучи в монашеском чине, занимался пере-
пиской отеческих книг, переводимых старцем Паисием, с единогреческого на славянский 
язык. В 1801 г. Иоанникий был на Афонских горах. Затем, через год, в Цареграде был при-

9 НАРМ, Ф. 205, оп. 1, д. 828, л. 4.

Формулярная ведомость архитектора Иоанникия. 1815 г. (НАРМ)
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нят в число певчих, где в течение трех лет местный архимандрит обучал его грамматике, 
математике и искусству рисования.

В ноябре 1805 г. определен в Санкт-петербургскую Александро-Невскую лавру, где был 
принят митрополитом Амвросием на службу и 27 мая 1807 г. «рукоположен в иеродьяко-
на преосвященным Амвросием митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским. 
Там же, в Лавре, Иоанникий продолжил обучаться «гражданской архитектуры перспек-
тивам от вольных учителей»10.

С 5 сентября 1810 г.,в соответствии с отношением Преосвященного митрополита Гав-
риила к митрополиту Амвросию Новгородскому и Санкт-Петербургскому, переведен в 
Ясский штат и назначен ризничим. После заключения Бухарестского мирного договора в 
1812 г., одним из главных вопросов стало создание Кишиневской епархии. Митрополит 
Гавриил Бэнулеску-Бодони представил доклад в Священный Синод «о знатном» количе-
стве церквей в этой области, состоящей из 755 сел и 749 городов, «об отдаленности ее от 
других российских епархий, о разности языка и обычаев, обитающих в ней народов»11. 
Поэтому после переезда преосвященного экзарха в Кишинев, создания новой епархии 
и открытия здесь в 1813 г. Духовной семинарии Иоанникий был отозван из Ясс и сразу 
же определен «крестовым иеродьяконом домашней Митрополитанской преосвященной 
церкви»12. В 1814 г. Иоанникий становится семинарским учителем рисования, позднее 
– учителем арифметики. «В нем экзарх нашел незаменимого труженика с несомненно 
большими дарованиями»13, участвовал в строительстве церквей в Киприяновском, Гер-
бовецком монастырях и др., а также в 1835 г. составил проекты фасада и планы нового 
каменного здания Кишиневской Духовной консистории. 17 марта 1820 г. полномочный 
наместник Бессарабской области генерал-лейтенант Бахметев рассказал митрополиту 
Гавриилу о превосходном методе взаимного обучения простого народа. Начиная с 1822 
10 НАРМ, Ф. 205, оп. 1, д. 828, л.4 об.
11 П. А. Лотоцкий, История Кишиневской Духовной Семинарии. Кишинев: Тип. Бессарабского 
губернского правления, 1913, с. 1, 2.
12 НАРМ, Ф. 205, оп. 1, д. 828, л. 2.
13 Труды Бессарабской губернской ученой Архивной комиссии под ред. Халиппа И. Н., т. 2, Киши-
нев, паровая типолитография Ф. И. Кашевского, 1902, с. 145.

Кишиневская семинария. Архитектор Иоанникий
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г. в Бессарабской области начинают открываться ланкастерские школы или «Училища 
взаимного обучения»14, в основе которых были специальные таблицы. В напечатании та-
ких таблиц особенно проявил себя Иоанникий как «искусный благонадежный гравиров-
щик, Кишиневской семинарии математический и физический учитель»15. С 1837 по 1841 
гг. «был постоянным первым членом во временном ревизионном комитете, учрежденном 
для проверки отчетов Кишиневской семинарии и низших училищ»16.

Согласно одним данным, архимандрит Иоанникий скончался в 1845 г.17, по другим 
сведениям, – в 1851 г. на 73 году жизни и «погребен за алтарем Успенской церкви под-
ле Серафима»18 в Гербовецком монастыре. «Искусный архитектор, нес и сию должность, 
составляя планы, фасады и наблюдая за верностью работ»19, – так характеризовал его 
преосвященный Димитрий Сулима. Как при строительстве зданий митрополии, «бурсы», 
так и при реставрации каменной церкви Киприяновского монастыря и других объектов, 
«этот муж – памятный в бессарабской епархии своею службою архиерейскому дому, кон-
систории и семинарии, своею многосторонней образованностью и практическими сведе-
ниями в архитектуре, по садоводству, вообще, по хозяйству и даже по медицине»20 оста-
вил достаточно яркий след в истории Бессарабии I половины XIX в.

Таким образом, результаты плодотворной деятельности двух персоналий продемон-
стировали, как велика была роль Митрополита Гавриила Бэнулеско-Бодони в привлече-
нии грамотных специалистов для обустройства новой Бессарабской области после 1812 г. 
И, конечно же, все места, которые связаны с именами таких личностей, какими являлись 
первые архитекторы Михаил Озмидов и архимандрит Иоанникий, заслуживают попасть 
в туристический маршрут по Молдове, включая город Кишинев. 

14 М. Ганицкий, Ланкастерские школы в Бессарабии, in: Кишиневские Епархиальные Ведомо-
сти, № 23, 1877, с. 998.
15 Там же, с. 1005.
16 П. А. Крушеван, Бессарабия. Москва: Типография А. В. Васильева, 1903, с. 159.
17 П. А. Лотоцкий, История Кишиневской Духовной Семинарии. Кишинев: Тип. Бессарабского 
губернского правления, 1913, с. 58.
18 Описание Гербовецкого Свято-Успенского монастыря, состоящего в Кишиневской епархии, 
in: Кишиневские Епархиальные Ведомости, № 14, 1874, с. 531.
19 Труды Бессарабской губернской ученой Архивной комиссии под ред. Халиппа И. Н., т. 2, Киши-
нев, паровая типолитография Ф. И. Кашевского, 1902, с. 145.
20 П. Чудецкий, Из монастырских документов, in: Кишиневские Епархиальные Ведомости, №2, 
1882, с. 93.
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ORFEVRĂRIA DE CULT DIN BASARABIA PE TIMPURILE 
MITROPOLITULUI GAVRIIL BĂNULESCU-BODONI1

THE CULT GOLDSMITHERY FROM BESSARABIA DURING THE TIMES 
OF METROPOLITAN GAVRIIL BĂNULESCU-BODONI

„… în bisericile din Basarabia se găsesc … câte un potir sau chivot de metal, în special de plumb, 
lucruri care se găsesc prin podurile bisericilor vechi”

Șt. Ciobanu, „Biserici vechi din Basarabia” (1924)

Summary. The liturgical inventory of churches and monasteries in Bessarabia is a component part 
of the country’s cultural heritage. The analysis of archive files and available publications allowed us to 
specify the most common ornaments in Bessarabian churches and monasteries. The documents on 
the legislation in the field of metal art proved the fact that in Bessarabia at the beginning of the 19th 
century were introduced several provisions. This fact allows us to state that during the time of Metro-
politan bishop Gavriil Banulescu-Bodoniwas laid the foundation that conditioned the development 
of the cult goldsmithing. As early as 1815, Metropolitan bishop Gavriil Banulescu Bodoni initiated 
the process of prohibiting the production of ornaments made of base metals, introducing the obliga-
tion to make silver ornaments with the title higher than 84 zolotnik; only craftsmen specialized in the 
field were allowed to produce cult ornaments. These regulations were valid in Bessarabia through-
out the 19th century, without essential changes in the interwar period, marking the development of 
church goldsmithing, some legislative and fundamental aspects being initiated or confirmed during 
the time of Metropolitan bishop Gavriil Banulescu-Bodoni. 

Keywords: Bessarabia, legislation, church goldsmithing, Metropolitan, contribution, heritage.

Gavriil Bănulescu-Bodoni (1745–1821), Mitropolit Ortodox al Moldovei, de Ekaterinoslav 
și Herson-Tavriceski, al Kievului și, ulterior, al Basarabiei, cel care a stat în fruntea Episcopiei 
Chișinăului și a Hotinului, cu reședința în Chișinău, create la cererea sa la 3 septembrie 1813 
și în care a păstorit până la moarte, a fost o figură emblematică în istoria Basarabiei. Deși ante-
rior evoluția orfevrăriei bisericești din Basarabia a fost parțial reflectată în mai multe publicații 
ale autorului, acest subiect nu a pierdut din actualitate, astăzi propunându-ne ca scop reflecta-
rea contribuției mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni în dezvoltarea orfevrăriei de cult, fără 
a insista asupra numeroaselor aspecte ce țin de formarea instituțiilor ecleziastice basarabene, 
deschiderea Tipografiei și a Seminarului Teologic la Chișinău, vasta activitate edilitară.
1 Comunicarea a fost susținută în cadrul mesei rotunde științifice „Mitropolitul Gavriil Bănulescu-
Bodoni – 200 de ani de la trecerea în eternitate”, organizată de Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău 
în parteneriat cu Secția Științe Sociale, Economice, Umaniste și Arte a Academiei de Științe a Mol-
dovei, Centrul de Cercetări Umaniste al USM și Platforma CULTURA sub egida Direcției Cultură a 
Primăriei Municipiului Chișinău, Chișinău, 30 martie 2021. Studiul este realizat în cadrul proiectului 
Program de Stat 20.80009.16.06.19. A „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova 
prin intermediul artei și mitopoeticii”.
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Producerea obiectelor din metale și folosirea acestor piese, mai ales în mediul bisericesc, s-a 
dezvoltat în conformitate cu obiceiurile locale și actele legislative, emise de administrația civilă 
și de cea ecleziastică pe parcursul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Pentru 
Basarabia, documentele studiate indică preocupările autorităților laice și bisericești față de ar-
ticolele de cult lucrate din metale, fiind determinat astfel impactul actelor legislative emise în 
secolul al XIX-lea asupra evoluției domeniului în Basarabia. În acest context, un loc aparte revine 
identificării dispozițiilor autorităților ecleziastice și laice cu privire la producerea podoabelor de 
cult, asigurarea bisericilor cu odoare de preț, folosirea materiilor prime de calitate și activitatea 
argintarilor care aveau acel drept de a executa piese bisericești.

Actele legislative consultate pot fi încadrate în două grupuri distincte: instrucțiuni ce se referă 
la odoarele de cult și circulare raportate la piesele de orfevrărie și feronerie laică. De asemenea, 
în funcție de autoritatea emitentă, documentele au fost sistematizate în circulare ale autorităților 
bisericești și dispoziții ale administrației civile.

Majoritatea actelor legislative se referă la îndestularea lăcașurilor de cult cu obiecte de metal 
și folosirea lor în conformitate cu canoanele bisericești. Conform canoanelor bisericești, fiecare 
lăcaș de cult trebuie să fie îndestulat cu piese necesare pentru săvârșirea tainelor bisericești (cu-
nunia, nașterea, botezul) și a slujbelor religioase. La hotarul secolelor XVIII–XIX au fost emise 
o serie de dispoziții rânduieli, vedomostie, instrucțiuni, cărți vlădicești) cu privire la activitatea 
epitropilor și protopopilor, cei care erau administratori ai averii bisericești și responsabili de 
odoarele de cult. 

Una dintre primele instrucțiuni ajunse în atenția noastră și care vizează atitudinea clerului 
față de piesele bisericești este Cartea de învățătură către protopopi pentru buna purtare a preoților 
și mirenilor eliberată la 13 august 1785 de Iacov (Stamati), episcopul de Huși2. În conformita-
te cu pt. 2 al Cărții, „dreapta datorie preoțească este ca să aibă toată purtare de grijă (…) și 
2 Ștefan Plugaru, Teodor Candu, Episcopia Hușilor și Basarabia (1598–1949), Iași: PIM, 2009, p. 211-
213; ANRM. F. 205, inv. 1, d. 1204, f. 57-57 verso.
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înfrumsățare a bisericii. Cum și pentru cele dinăuntru înfrumusățare (adică) veșminte, cărți și 
vase sv[f]ințite (…)”3. Episcopul a indicat în mod special ce fel de piese de inventar trebuie să 
existe în fiecare biserică: cristelniță, litier, vase pentru vin, apă, mir ș.a.4. Scoaterea din biserică a 
vaselor liturgice era interzisă.

Instrucțiuni similare, ce includeau obligativitatea de a asigura biserica cu odoare prețioase 
și de a le păstra cu sfințenie, erau eliberate pentru organizarea vieții bisericești în eparhie, dar 

3 Ștefan Plugaru, Teodor Candu, Episcopia Hușilor și Basarabia, p. 211-213.
4 Ibidem, p. 211-213.

Inventarul bisericesc al mănăstirii Japca, 1818, file din dosarul de arhivă, ANRM
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și cu prilejul hirotonisirii și desemnării unui preot, devenind un fel de normă de conduită și 
de obligații pe care le avea clerul. Instrucția pentru starosti/epitropi, emisă la 17 aprilie 18085 
și tradusă în română în anul 18296, confirmă faptul că grija pentru odoarele bisericești intra în 
obligațiunile epitropilor. Aceste îndatoriri vor fi reconfirmate prin Îndrumările mitropolitului 
Gavriil (Bănulescu-Bodoni) date în Iași, la Mitropolia Moldovei, în februarie 1809. Grație aces-
tor Îndrumări, în lăcașurile de cult basarabene au fost introduse condici speciale, în care sameșii 
(epitropii) vor face însemnări despre odoarele, inclusiv cele din metal7. În anul 1816, prin ucazul 
episcopului de Huși Iacov, pe lângă îndeplinirea obligațiunilor sale nemijlocite, se cerea clericilor 
să poarte grijă pentru podoabele sfinte, iar bisericile să fie îndestulate cu toate vasele necesare. Și 
acest Ucaz, eliberat pentru parohiile din episcopia Hușilor, recapitula în mare parte îndrumările 
emise anterior de mitropolitul Gavriil (Bănulescu-Bodoni)8. 

La capitolul asigurarea bisericilor cu vasele necesare, în fiecare biserică trebuia să fie 
numaidecât o cădelniță, un vas pentru teplota, un vas de argint, de aramă sau de cositor, vas 
pentru sfințirea apei, stropitoare (utilizată în taina botezului), vase de argint, de aramă sau de 
cositor pentru sfințirea pâinii la litie, o tăbliță de argint, de aramă sau de cositor pentru trebuințe 
bisericești, sfeșnic de alamă sau de fier alb, unul pentru aprinderea lumânărilor înaintea pristolu-
lui, altarului și altul înaintea tetrapodului. Blagocinul era dator să poruncească tuturor preoților 
să păstreze sfintele daruri în chivote de argint, iar în caz de lipsă a acestora, și în chivote din cosi-
tor, iar la plecare la vreun bolnav sau aflat pe pat de moarte aceste odoare trebuiau păstrate într-o 
lădiță specială. În conformitate cu pt. 13, blagocinul era obligat să raporteze dacă vreo biserică 
duce lipsă de podoabe sfinte necesare9, iar potrivit pt. 15, la zidirea unei noi biserici, același bla-
gocin urma să întocmească un izvod al odoarelor pentru ca biserica să poată fi sfințită10.

Pornind de la faptul că fiecare biserică trebuia să posede vase de cult de metal, autoritățile 
ecleziastice au constatat lipsa acestor vase, motivele fiind foarte diferite. Astfel, după 1812 au fost 
documentate cazuri de evadare de stăpânirea rusească a preoților, care au luat cu sine cărțile, 
podoabele și veșmintele bisericești. Printre motivele principale ale exodului populației din Ba-
sarabia în Principatul Moldovei în primii ani după anexare indicăm frica de noul regim, impo-
sibilitatea de a folosi pământurile din dreapta Prutului, dările și prestațiile impuse, inclusiv la 
întreținerea armatei ruse de ocupație etc.11. Cât privește clerul basarabean, adăugăm frica față de 
autoritățile ruse și incertitudinea cum vor putea sluji în continuare, deoarece unele parohii aveau 
amplasate biserica, pământurile bisericești și în stânga, și în dreapta Prutului. Înțelegând situația 
creată, exarhul Gavriil (Bănulescu-Bodoni) a emis o circulară pentru Basarabia, prin care ruga 
clericii și pe toți creștinii „ca ei să nu creadă că în Basarabia va fi introdusă iobăgia (…) și că din 
înalta împărătească milostivire aveți ocîrmuirea din nația voastră și în limba voastră”. Preoțimea 
basarabeană, în mare parte cu studii la Seminarul Teologic din Socola, Iași, făcea serviciul divin 
în română, înscriind actele, condicile și listele de inventar în limba română (cu caractere chirili-
ce). Din aceste motive, exodul clerului este explicabil și întemeiat12.

Pe de altă parte, una dintre cauzele lipsei (dar și a migrației) în biserici a pieselor de metal 
ține de lichidarea lăcașurilor de cult. La închiderea unei biserici din ordinul mitropolitului din 
5 P. Mihail, Z. Mihail, Acte în limba română tipărite în Basarabia (1812–1830), I, București: Editura 
Academiei Române, 1993, p. 191-194. 
6 Ștefan Plugaru, Teodor Candu, Episcopia Hușilor și Basarabia, p. 22. 
7 Alte îndrumări pentru preoți, in: Arhivele Basarabiei (AB), Chișinău, 1934, an. 6, nr. 4, p. 353-355. 
8 O admirabilă veche gramată arhipăstorească către cler și popor, in: AB, 1939, anul 9, nr. 1-4, p. 44-48.
9 P. Mihail, Z. Mihail, Acte în limba română tipărite în Basarabia (1812–1830), p. 182. 
10 Ibidem, p. 183. 
11 Valentin Tomuleț, Exodul populației din Basarabia în principatul Moldovei în primii ani după ane-
xarea teritoriului dintre Prut și Nistru la Imperiul Rus (anii 1812–1828), in: Creșterea impactului cerce-
tării și dezvoltarea capacității de inovare, Conferința științifică cu participare internațională din 21-22 
septembrie 2011, Rezumatele comunicărilor, Chișinău: CEP USM, 2011, p. 13-16.
12 P. Mihail, Z. Mihail, Acte în limba română tipărite în Basarabia (1812–1830), p. 10. 
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cauza numărului mic al enoriașilor, toate vasele de cult și podoabele sfinte erau transferate la o 
altă biserică, acolo unde urmau să meargă locuitorii satului, după cum a avut loc în anul 1815 la 
biserica din satul Ghermănești, ținutul Orhei13. La început de secol XIX au fost documentate mai 
multe situații similare, schiturile mici și slabe din punct de vedere economic au fost lichidate, iar 
monahii, luând cu sine podoabele de preț, au fost transferați la alte schituri sau mănăstiri. 

În calitate de instanţă bisericească judecătorească, inclusiv pentru soluționarea unor pro-
bleme legate de toate domeniile de activitate ale bisericii ortodoxe dintre Prut și Nistru, dar și 
ca parte a politicii promovate de autoritățile ecleziastice, prin eforturile mitropolitului Gavriil 
(Bănulescu-Bodoni), încă în septembrie 1813 a fost instituită Dicasteria din Chișinău. Se apela 
la această instanță și în cazul neachitării lucrului meșterului sau a prețului unui obiect de metal, 
nerespectarea acordului și a contractului de lucru etc., lucru acesta fiind valabil chiar și la înce-
putul secolului al XX-lea14. 

Ulterior, preocuparea autorităților bisericești pentru odoarele de cult a fost reflectată și prin 
Instrucțiunea emisă în anul 1827 de Dicasteria Duhovnicească a Chișinăului, din porunca ÎPS 
Dimitrie (Sulima), arhiepiscopul Chișinăului și al Hotinului, pentru starostele bisericii Ador-
mirea Maicii Domnului din satul Măcărăuca, ținutul Iași15. Totodată, prin această Instrucțiune 
a fost reiterată cerința mitropolitului Gavriil din anul 1809 cu privire la utilizarea condicilor 
pentru înregistrarea odoarelor de preț din metal, condicile urmând a fi semnate și sigilate la 
Dicasterie16. Aceste instrucțiuni confirmă atenția autorităților locale și antrenarea clerului în asi-
gurarea bisericilor cu vase sfinte, păstrarea lor și evidența strictă prin intermediul introducerii 
unor registre speciale. Grație unor asemenea condici (foi de inventar, izvoade) s-au păstrat cele 
mai valoroase informații privind piesele de cult, cu însemnări succinte despre metalul din care 
erau executate podoabele, eventuale acte de danie sau ctitorire.

În șirul actelor legislative, emise în primele decenii ale secolului al XIX-lea de autoritățile 
ecleziastice din Basarabia, un rol marcant revine documentelor ce au reglementat executarea 
podoabelor de preț, inclusiv prevederile ce țin de utilizarea materiilor prime. Analizând dosarele 
de arhivă cu referință la primele decenii ale secolului al XIX-lea, stabilim că de facto bisericile din 
satele basarabene erau îndestulate cu vasele de cult necesare. Problema constă în metalul folosit 
pentru confecționarea lor. Listele de inventar ale bisericilor de la începutul secolului al XIX-lea 
denotă că cele mai uzuale metale folosite pentru confecționarea podoabelor de meșteșugarii lo-
calnici erau cositorul, tinicheaua, alama, staniul și plumbul. 

Lipsa vaselor de cult în bisericile basarabene sau calitatea joasă a materiei prime a acestor 
podoabe nu putea să nu alarmeze autoritățile ecleziastice. 

Pentru a explica necesitatea interdicției la nivel de stat a folosirii metalelor comune în 
confecționarea pieselor de cult, vom prezenta succint unele informații cu referire la natura odoa-
relor cu care erau îndestulate bisericile basarabene. Astfel, în anul 1813 podoabele din biserica 
satului Recea erau de plumb, toate înnegrite; steaua era de tinichea, ruginită. Vase de plumb 
și înnegrite erau la bisericile din Pașcani, Logănești, Biliești, Zămcioji ș.a.17, iar biserica din 
Zubrești nu avea deloc podoabe18. În anul 1814, în timpul vizitei la bisericile din împrejurimile 
Chișinăului, mitropolitul Gavriil (Bănulescu-Bodoni) a găsit la biserica din satul Cojușna vase 
sfinte proaste ca calitate, toate din plumb, obligând preoții și enoriașii din sat să înfrumusețeze 
biserica și să facă toate vasele sfinte din argint19, adică să-și îndeplinească obligațiunile conform 
instrucțiunilor emise de autoritățile ecleziastice în perioada 1785–1809. În aceste circumstanțe, 
mitropolitul Gavriil (Bănulescu-Bodoni) a solicitat de la protopopi informații complete des-
13 Const. Tomescu, Diferite știri din Consiliul Eparhial Chișinău, in: AB, 1938, anul 8, nr. 4, p. 233-234.
14 ANRM. F. 208, inv. 1, d. 188, f. 810-812.
15 Instrucție, in: AB, 1932, an. 4, nr. 1, p. 70. 
16 Alte îndrumări pentru preoți, in: AB, 1934, an. 6, nr. 4, p. 353-355. 
17 Const. Tomescu, Diferite știri din Consiliul Eparhial Chișinău, in: AB, 1934, anul 6, nr. 3, p. 240.
18 Ibidem, p. 240.
19 Const. Tomescu, Diferite știri din Eparhia Chișinăului, in: AB, Chișinău, 1936, anul 8, nr. 2-3, p. 53. 
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pre prezența vaselor de cult în bisericile basarabene și a materiei prime a acestor odoare. S-a 
constatat că în mai multe lăcașuri erau vase de cositor, printre care celea din satele „Moleștii 
vechi, Cărbuna, Gura Galbenii, Caracui, Sărata, Orac, Ceadăr [Ceadâr], Mingir, Pogănești, To-
mai, Sărățica, Ialpujeni, Săhăidac, Hăneasa, Vertișoi, Toceni, Leca Capaclia, Borogani, Enicoi 
[Enichioi], Tigheci, Cazangic, Cupcui, Măcrești, Baimaclia, Larga, Baurci, Zărnești, Frumoasa, 
Manta, Vadu lui Isac, Pelenia, Hagichioi, Gotești, Coștangalia, Tartaul, Babin, Brânza, Colibași, 
Rublenița, Țipilova, Zastânca”20, biserica din satul Căcărăzeni [Cucuruzeni], ținutul Orhei21 ș.a.

Situația era alarmantă pentru autoritățile bisericești și prin faptul că la începutul de secol XIX 
activau biserici care nu dispuneau de vase de cult din metale, după cum ar fi lăcașurile de cult din 
satele „Tașbunar, Ediburnu, Taraclia, Giurgiulești, Cișmea, Caragaci, Puțintei, Etulii, Hagi Abdul, 
Căinari, Coșcalia, Geamăna, Buțeni, Baccialia”22 ș.a. 

Totodată, potrivit izvoadelor întocmite în anul 1815 de fiecare protopop al ținutului, au fost 
trecute pe liste și vase de argint, atestate la „(…) biserica Sf. Cruce din Leova și biserica Sf. Nico-
lae din Cetatea Ismail, bisericile Sf. Nicolae și Sf. Dimitrie din Tucicov, în Tomorov, Vulcănești; 
soborul (catedrala) din Akkerman, Chilia, Bender, bisericile din Olănești, Selemet, Cartal, So-
roca, Cosăuți, Vasilcău, Voroncăul Nou, Soloneț, Hristici, Șolcani, Gura Căinarului, Brânzăni, 
Braicău, Băxani, Măndăcul, Țau, Verejăni, Otacii, Călărășăuca, Rughii, Criminciocul, Coșmirca, 
Unchitești, Pohoarnele, Găozănii, Soloncenii, schitul Curături, Poiana di gios, Rașcovu di gios, 
Rașcovu di sus, Sănătăuca, soborul Ismail, Reni (…)”23, o parte dintre vase fiind chiar placate cu 
aur24. În biserica din satul Costești (actualmente raionul Ialoveni), majoritatea vaselor erau făcute 
din metale nobile. 

Izvodul întocmit în anul 1815 de protopopul ţinutului Hotărniceni certifică prezenţa, în cele 
18 biserici aflate în administrarea sa, a vaselor de cult din cositor și numai la biserica din satul 
Cărbuna erau vase sfinte de argint. Un tablou similar este atestat pentru mai multe parohii din 
mediul rural. Constatăm că la începutul secolului al XIX-lea, în majoritatea schiturilor și mănăs-
tirilor dintre Prut și Nistru erau piese de valoare, executate din aur, argint, argint aurit, predomi-
nând piese din metale comune (alamă, tombac, cositor, cupru)25.

Luând în considerare situația creată și ca urmare a racordării legislației din Basarabia la cea din 
Imperiul Țarist, mitropolitul Gavriil (Bănulescu-Bodoni) a interzis în anul 1815 confecționarea și 
utilizarea vaselor de cositor și de aramă, fiind acceptate spre utilizare doar podoabele din argint26. 
Interdicția executării și folosirii podoabelor din metale comune într-o oarecare măsură a împo-
vărat enoriașii și clerul local. La acea vreme nu toate parohiile dispuneau de suficiente mijloace 
financiare pentru a comanda și a procura vase de cult din metale nobile, situație posibilă doar în 
cazul suportului financiar din partea unor ctitori înstăriți. Pe de altă parte, autoritățile centrale 
bisericești manifestau în așa fel o atenție față de cler și enoriași, întrucât podoabele din plumb și 
cositor erau toxice27. Substituirea vaselor periculoase pentru sănătate cu vase de argint (un metal 
purificator, bactericid) fusese o soluție conștiincioasă și binevenită. Nu mai puțin apreciabil era 
și factorul estetic, întrucât podoabele de aur, argint, argint aurit erau mai frumoase și solide în 
comparație cu piesele din metale comune, care nu totdeauna erau executate la un nivel artistic 
și tehnologic corespunzător, nu erau practice, întrucât în scurt timp se înnegreau sau se defor-
mau ușor. Asemenea podoabe simple au fost atestate în primele decenii ale secolului al XIX-lea 
mai mult în mediul rural, pe când în bisericile mari și mănăstiri pentru sublinierea bunăstării și 
frumuseții erau tot mai răspândite odoarele lucrate din metale nobile. 
20 Const. Tomescu, Diferite știri din Consiliul Eparhial Chișinău, in: AB, 1938, anul 8, nr. 4, p. 244.
21 Const. Tomescu, Diferite știri din Consiliul Eparhial Chișinău, in: AB, 1938, anul 10, nr. 1-4, p. 25.
22 Const. Tomescu, Diferite știri din Consiliul Eparhial Chișinău, in: AB, 1938, anul 8, nr. 4, p. 244.
23 Ibidem, p. 243-244. 
24 Ibidem, p. 243-244.
25 Alexei Agachi, Mănăstirea Hâncu, Chișinău: Pontos, 2010, p. 79. 
26 Const. Tomescu, Diferite știri din Consiliul Eparhial Chișinău, in: AB, 1938, anul 8, nr. 4, p. 243-244. 
27 И. В. Лямин, Художественная обработка металлов, Москва: Машиностроение, 1978, p. 44. 
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În contextul interdicției folosirii metalelor comune pentru confecționarea podoabelor de cult 
vom remarca Instrucția blagocinului bisericilor dată în anul 1820 (tradusă în limba română în 
anul 1827), care includea 66 de capitole28, inclusiv obligațiunile blagocinului (protopopului) de a 
depune eforturi „pentru o mai bună podoabă a bisericii”29. Ulterior, Instrucția blagocinului asu-
pra mănăstirilor (1828) va sintetiza parțial obligațiunile protopopilor asupra schiturilor și mă-
năstirilor basarabene, inclusiv preocuparea pentru asigurarea bisericilor cu podoabe de preț30. 
Pentru cercetarea noastră, Instrucția blagocinului bisericilor (1820) prezintă un interes aparte, dat 
fiind faptul că potrivit dispozițiilor autorităților laice și bisericești recomandă utilizarea argintu-
lui pentru confecționarea podoabelor bisericești31, confirmă atitudinea pozitivă, manifestată de 
autoritățile ecleziastice și investirea blagocinului cu funcții, legate de păstrarea inventarului bise-
ricesc. Conform pt. 4-5, se prevedea ca la fiecare biserică „(…) vasele, potirul, discosul, zvezda 
(steaua) și lingurița să fie din argint și potirul înăuntru să fie poleit cu aur; iar dacă undeva nu 
vor fi de argint, apoi să-i îndemni pre poporeni cu sfătuire ca ei din usîrdie cătră sfînta biserică 
sa facă vasele de argint”32. 

În aceeași ordine de idei menționăm raportul protoiereului ținutului Soroca, Fiodor Casiano-
vici din ianuarie 1819, potrivit căruia se menționa că el a primit circulara Dicasteriei Duhovnicești 
potrivit căreia se recomanda în cel mai scurt timp de a înlocui vasele de cult existente, mai ales 
28 P. Mihail, Z. Mihail, Acte în limba română tipărite în Basarabia (1812–1830), p. 18. 
29 Ibidem, p. 181.  
30 Ibidem, p. 21.
31 ANRM. F. 205, inv. 1, d. 946, f. 8; Const. Tomescu, Diferite știri din Consiliul Eparhial Chișinău, in: 
AB, 1938, anul 8, nr. 4, p. 243-244.
32 P. Mihail, Z. Mihail, Acte în limba română tipărite în Basarabia (1812–1830), p. 181. 
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chivotele de staniu prin cele executate din tombac sau de argint, pentru executarea cărora Dicas-
teria și a semnat contract cu argintarul Leiba Berg. Meșterul se angajase se confecționeze chivote 
pentru păstrarea sfintelor daruri, cu toate vasele necesare, din argint, la un preț de 50 de lei fie-
care, pe când un chivot cu cele necesare, din tombac, costa 40 de lei. Același protoiereu Fiodor 
Casianovici relata că erau moșieri și persoane înstărite care ctitoreau confecționarea chivotelor 
din argint propriu. Pentru îndestularea tuturor bisericilor din protopopiatul condus de el, erau 
necesare 43 de chivote pentru păstrarea sfintelor daruri, pentru realizarea cărora a și fost semnat 
contractul cu argintarul Leiba Berg33. Ulterior, în martie 1819, pentru 65 de chivoturi, protoie-
reul F. Casianovici a achitat suma de 1500 de lei, sumă colectată de la fiecare parohie în parte, 
primirea banilor de către meșterul argintar fiind confirmată prin semnarea recipisei34.  

În așa mod, începând cu anii 1815, confecționarea podoabelor de cult pentru bisericile basa-
rabene din aliaje metalice ieftine, precum staniu sau cositor practic se interzice. Potrivit noilor 
regulamente se recomanda realizarea inventarului liturgic din tombac curat, tombac argintat 
sau aurit, argint. În primul rând, cositorul și staniul, din cauza compoziției chimice, erau toxice, 
ducând la îmbolnăvirea enoriașilor, dar de cele mai dese ori, a fețelor bisericești care slujeau în 
aceste biserici. Pe de altă parte, realizarea podoabelor din metale nobile ducea la creșterea valorii 
lor istorice și artistice, la crearea unor anumite tezaure bisericești după cum au și devenit ulteri-
or, în cazul păstrării lor, formând actualmente patrimoniul bisericesc al țării. Ulterior, numărul 
podoabelor liturgice executate din argint pentru bisericile și mănăstirile basarabene va crește 
semnificativ, grație contribuției ctitorilor și interesului persoanelor înstărite pentru înveșnicirea 
numelui și faptei sale.

Una din probleme care necesită elucidare este prezența meșterilor argintari care profesau 
prelucrarea artistică a metalului, confecționarea inventarului liturgic și a podoabelor de cult. În 
conformitate cu acordul cu nr. 1767, încheiat la data de 20 iulie 1815 între Dicasteria de Chișinău 
și cetățeanul din orașul Umani, Ucraina, evreul Berg Leiba Ițcovici, meșter argintar, ultimul 
33 ANRM, F. 205, inv. 1, d. 946, f. 74-75.  
34 ANRM, F. 205, inv. 1, d. 946, f. 80-81. 
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urma să confecționeze potrivit modelului stabilit potirul cu toate necesare oficierii serviciului 
divin: discos, linguriță, steluță, copie, icoane etc.35. Toate podoabele urmau să fie realizate din 
tombac, argintate, iar unele fragmente chiar și aurite. Prețul unui potir cu piesele liturgice ne-
cesare ajungea la 120 de lei. Meșterul argintar solicita, în cererea sa, ca după executarea acestor 
piese, niciun meșter argintar în afară de el să nu îndeplinească asemenea comenzi pentru Dicas-
teria din Chișinău. În așa mod, se instituia un fel de monopol pentru executarea vaselor sfinte 
din aur și argint36. 

Potrivit contractului semnat de argintarul Leiba Berg și Dicasterie, toți protopopii urmau 
să întocmească lista vaselor de cult necesare pentru a fi confecționate, cu indicarea concretă a 
materiei prime de executare – argint, aur sau tombac. Era preconizată comandarea și realizarea 
vaselor de cult numai din argint, iar cele din zinc se interziceau pentru folosință. În locul vaselor 
de zinc, se recomanda realizarea vaselor sfinte din tombac „potrivit modelului vaselor de argint 
sau de aur și făcute iscusit aidoma lor”37. 

După emiterea restricției din anul 1815 privind utilizarea metalelor comune în produce-
rea obiectelor de cult, circularele emise în 1827 au marcat semnificativ dezvoltarea orfevrăriei 
bisericești. Direcţia Economică a Casei Arhierești din Chișinău emite la 7 septembrie 1827, un 
ordin semnat de egumenul Onisifor, cu următorul conţinut: „Conform ordinului din 3 septem-
brie 1827 al Consistoriului Duhovnicesc din Chișinău privind interzicerea executării la oameni 
străini a aliajelor metalice folosite pentru confecţionarea podoabelor bisericești cu titlul mai jos 
de cel stabilit de conducerea eparhială fără motive temeinice”38. Valabilitatea acestui ordin se 
extindea asupra teritoriului Basarabiei, inclusiv Ismail, Akkerman, Bolgrad. Odată cu interdicția, 
în anul 1827, a confecționării odoarelor bisericești la persoane neautorizate, a fost consemnată și 
problema interzicerii comercializării obiectelor de cult de persoane străine.

În concluzie subliniem că analiza dosarelor de arhivă și a unor publicații disponibile ne-a 
permis să specificăm cele mai frecvente podoabe în bisericile și mănăstirile basarabene – potirul 
cu vasele necesare oficierii serviciilor divine, chivotul pentru păstrarea sfintelor daruri, icoane 
turnate de metal, ferecături de icoane și cărți liturgice, cununi, inele de cununie și cruciulițe de 
botez etc., dar și numeroase piese arhitecturale realizate din metal, după cum ar fi cruci, clopo-
te. Inventarul liturgic al bisericilor și mănăstirilor din Basarabia constituie parte componentă a 
patrimoniului cultural al țării. Documentele consultate cu privire la legislația în domeniul artei 
metalelor au certificat faptul că în Basarabia la început de secol XIX au fost introduse mai mul-
te prevederi, care au condiționat dezvoltarea inclusiv a orfevrăriei de cult. Astfel, este interzisă 
topirea metalului nobil în afara Birourilor de marcare; încă în anul 1815 mitropolitul Gavriil 
Bănulescu Bodoni a inițiat procesul de interdicție a executării podoabelor din metale comune 
fiind introdusă obligativitatea executării podoabelor de argint cu titlul nu mai jos de 84 zolotnik; 
a fost permisă executarea podoabelor de cult doar de meșteri specializați în domeniu. Aces-
te regulamente au fost valabile în Basarabia pe parcursul întregului secol XIX, fără schimbări 
esențiale și în perioada interbelică, marcând substanțial dezvoltarea orfevrăriei bisericești, unele 
aspecte legislative și fundamentale fiind inițiate sau confirmate pe timpul mitropolitului Gavriil 
Bănulescu-Bodoni. 

35 ANRM, F. 205, inv. 1, d. 946. Anii 1815–1819. 
36 ANRM, F. 205, inv. 1, d. 946, f. 1 verso. 
37 ANRM, F. 205, inv. 1, d. 946, f. 2 verso.
38 ANRM. F. 205, inv. 1, d. 5524.
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MEMORIALUL EROILOR REGIMENTULUI 48 INFANTERIE BUZĂU,
ANSAMBLU MONUMENTAL REALIZAT ÎN ORAȘUL DE LA CURBURA CARPAŢILOR

MEMORIAL OF THE HEROES OF THE 48TH BUZAU INFANTRY REGIMENT, 
A MONUMENTAL ENSEMBLE MADE IN THE CITY OF CARPATHIAN CURVATURE

Summary. The city of Buzău continues the projects of capitalization of cultural heritage on lo-
cal traditions and history, in a national and international context. On December 1, 2020, Romania›s 
National Day was celebrated in the city of the Carpathian Curvature by setting up in Crâng Park a 
memorial of the Buzau heroes from the 48th Buzau Infantry Regiment, who fell on duty in the Na-
tional Integration War (1916–1919).

The memorial consists of: a monument in the form of three books (on which are written the rank, 
first name and surname of each of the 775 heroes of the regiment, the town where he comes from, 
the date and place where he fell on duty) and two masts for flags; 19 plots planted with 775 meadow 
peduncular oaks, young trees; 775 individual plaques with the names of heroes (placed next to each 
planted oak, on which is written the name of the regiment, the rank, first name and surname of the 
hero, the locality where it comes from, the date and place where it fell to duty, the number of planted 
oak).

So, the Buzau memorial has elements of the cultural heritage of a tangible nature (a monument 
and a landscape) but also of the natural heritage (a significant landscape in terms of culture and bio-
diversity).

The monumental ensemble was initiated by the City Hall of Buzau and the 2nd Infantry Division 
«Getica» and was made with the research and support of the Foundation of the European Institute for 
Multidisciplinary Research.

Keywords: Buzău city, cultural heritage, Crâng Park, memorial, the 48th Buzau Infantry Regi-
ment, the National Integration War (1916–1919), rank, name, surname, 775 heroes, peduncular oaks, 
individual plaques, tangible nature, biodiversity, the City Hall, the 2nd Infantry Division «Getica», the 
European Institute for Multidisciplinary Research.

Pe scurt, epopeea Regimentul 48 Infanterie Buzău începe odată cu constituirea lui în anul 
1914, urmare a efortului de mobilizare a Armatei Române, ca parte a Brigăzii 26 Infanterie din 
Divizia 13 Infanterie Ploiești, din cadrul Corpului 3 Armată Teritorial. Acest regiment a fost 
format cu instructori ai Regimentul 8 Infanterie Buzău și recruţi – rezerviști din satele judeţului 
Buzău, având în componenţă trei batalioane de infanterie, un batalion de marș, o baterie de arti-
lerie calibrul 53 mm. și o companie de mitraliere.

Rezerviștii erau în marea lor majoritate tineri ţărani de 20–22 de ani, alături de învăţători şi 
funcţionari, încazarmaţi în unităţile din zona Crângului buzoian. Au fost iniţial slab instruiți, 
sumar echipați, și dotați cu echipament și tehnică de război puţină și învechită. Cu toate acestea, 
în diferite situaţii limită, fiind învăţaţi cu lipsurile și greutăţile, au dat dovadă de o rezistenţă 
fizică și psihică deosebită.
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Documentele de arhivă ne dezvăluie drumul eroic al acestui regiment pe timpul Războiului 
de Întregire Naţională (1916–1919). Pe data de 24 august/06 septembrie 1916, regimentul a pără-
sit garnizoana Buzău și s-a deplasat în raionul de concentrare al Diviziei 13 Infanterie, astfel încât 
pe 27 august/09 septembrie au fost transportaţi cu trenul prin defileul Oltului și au debarcat pe 
front în localitatea Turnu Roșu, după care au efectuat un marș spre Tălmaciu, în judeţul Sibiu1, 
intrând în dispozitiv de luptă la sud-est de oraș, pe flancul drept al Grupului Olt (Corpul I Arma-
tă) comandat de generalul Ion Popovici – ce avea în compunere şi Divizia 13 Infanterie care ocu-
pa centrul și flancul stâng al dispozitivului. La sud de oraș, Corpul Olt, totaliza 25 de batalioane, 
organizate în două divizii de infanterie și o brigadă de cavalerie, din păcate cu o artilerie redusă.2

Inamicul Diviziei 13 Infanterie era plasat în jurul Sibiului, avea denumirea de Grupul de est, 
și era format din Divizia 3 cavalerie germană și Divizia 1 cavalerie austro-ungară, artileria Cor-
pului alpin bavarez și alte unităţi de infanterie totalizând 36 de batalioane, organizate în 4 divizii 
de infanterie și 2 divizii de cavalerie, deţinând o zdrobitoare putere de foc a armamentului greu.3

Intervenţia Regimentului 48 Infanterie Buzău, în defileul Oltului a zădărnicit planurile ofen-
sivei generalului Erich von Falkenhayn de a bloca defileul, și a dat posibilitatea Marelui Cartier 
General Roman să evite o catastrofă naţională, înlăturând pericolul care plana asupra Grupului 
Cerna și a Grupului Jiu, situaţie ce ar fi însemnat practic ieșirea României din război.

Bătălia Sibiului, se caracterizează după cum vedem, prin elemente favorabile inamicului: – o 
mare inegalitatea de forţe; – mare experienţă de războia inamicului; – o zdrobitoare superioritate 

1 Arhivele Militare Naţionale Române/A.M.N.R., Pitești, Fond Regimentul 48 Infanterie, Dosar 11, 
fila 129.
2 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916–1919, volumul 1, Bucu-
rești: Editura Știinţifică și Enciclopedică, 1989, p. 261.
3 Ibidem, p. 263.
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a armamentului de artilerie și a mitralierelor, respectiv al echipamentului specific războiului în 
teren muntos.

Regimentul 48 Infanterie Buzău a primit botezul focului participând la luptele din zona Gre-
goriberg4, apoi la Cornătel, mai precis in localitatea Rosia (Rotenberg).5 Este celebru atacul de 
noapte din dealul Rotenbergului, din data de 09/22 septembrie,care a durat 4 ore, între 03 și 07 
dimineaţa. Însuși comandantul regimentului, colonelul Alexandru Jecu, a fost grav rănit, început 
al unui destin tragic, deoarece colonelul Jecu, nu a mai putut comanda regimentul, a demisionat 
din armată revenind la Buzău, și a murit aproape orb, înainte de începutul celui de-al Doilea 
Război Mondial.6

Deși au luptat cu înverșunare, militarii buzoieni se vor retrage cu mari pierderi7, intrând 
pentru scurt timp în refacere la Brad. Apoi regimentul s-a pus în mișcare spre: Boiţa, Câineni şi 
Râul Vadului, unde a dus lupte aspre8, vitejia buzoienilor fiind consemnată inclusiv de presa de 
război străină.9

Vor continua cu un marș pedestru, apoi pe calea ferată spre Topolog și Argeș, luptând la 
Cumpăna10 Valea Rea, Cetatea lui Ţepeș Vodă (Poenari), Dealul Mormântul și Tunel. Următorul 
salt important în retragere este făcut la Vrănești pe șoseaua Florica – București, urmând din 
nou lupte aprige. Mai mult între 20 și 24 noiembrie, resturile regimentului au luptat la Găiești, 
Costești, apoi între 1 și 2 decembrie la Grosani în bătălia de apărare a Bucureștiului, retrăgându-
se în noaptea de 15/16 decembrie la Costești – Buzău și în final în perioada 4–21 decembrie spre 
Maxut și Deleni, unde ce mai rămăsese din Regimentul 48 Infanterie Buzău, oameni și materiale, 
se vor cantona pe timpul reorganizării din iarna anului 1916/1917.

Un al patrulea batalion al Regimentului 48 Infanterie Buzău (batalionul de marș) a luptat în 
cadrul Grupului apărării Dunării11 în componenţa Diviziei 18, remarcându-se în zona La Pruna-
ru pe 14/15 (27/28) noiembrie 1916.12

La Deleni Regimentului 48 Infanterie Buzău a fuzionat cu Regimentului 49 Infanterie Râmni-
cu Sărat13 și au fost cazați în bordeie săpate în pământ. Regimentul 48/49 Infanterie era compus 
din 3 batalioane (a 4 companii) și o companie de mitraliere, plus batalionul de marș.

Din păcate însă, ca urmare a epuizării trupelor în lupte și marșuri, a exodului populaţiei civi-
le, lipsei schimburilor de rufe curate pentru ostași și imposibilităţii acordării asistenţei medicale 
serioase, şi-a făcut apariţia şi s-a declanșat epidemia de tifos exantematic în paralel cu epidemia 
de febră recurentă. În condiţiile cartiruirii precare în bordeie la marginea satului Deleni și la Ma-
xut, au murit 591 de militari din acest regiment.14 S-au luat însă măsuri eficiente precum îmbu-
nătăţirea hranei, s-au trimis medici și din fericire vremea a fost în încălzire, ajutând la refacerea 
stării de sănătate a militarilor.

Astfel instrucţia a fost reluată inclusiv cu noi instructori militari pentru noua tehnică din 
înzestrare precum mitralierele și grenadele, iar pe 4 iunie 1917, regimentul a plecat din nou pe 

4 A.M.N.R., Pitești, Fond Regimentul 48 Infanterie, Dosar 11, fila 129.
5 Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Buzău/A.N. SJBz, Fond Colecţia de manuscrise – C. Dumitres-
cu, volumul IX. B, Material documentar privind viaţa orașului Buzău, Armata. p. 230
6 Ibidem, p. 237.
7 A.M.N.R., Pitești, Fond Regimentul 48 Infanterie, Dosar 11, fila 130.
8 Ibidem.
9 Hamilton Fyfe, corespondent special pentru Armata Română din partea revistei „The War Illustrated.
10 A.N. SJBz, Fond Colecţia de manuscrise – C. Dumitrescu, volumul IX. B, Material documentar pri-
vind viaţa orașului Buzău, Armata, p. 239
11 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916–1919, volumul 2, Bucu-
rești: Editura Știinţifică și Enciclopedică, 1989, p. 181.
12 X.X.X., Armata în judeţul Buzău, volumul 1, Buzău: Editura Editgraph, 2016, p. 276.
13 A.M.N.R., Pitești, Fond Regimentul 48 Infanterie, Dosar 11, fila 132.
14 Ibidem, fila 129.
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front. El se va evidenţia în luptele de la Mărășești, în sectorul Pădurea Răzoare angajându-se în 
luptă, pe batalioane, începând cu data de 6 august 1917.15

Contraatacul de la Pădurea La Răzoare, a fost o mare reușită a Armatei Române, în care mili-
tarii buzoieni au avut un rol determinant, în focul luptei fiind depășite liniile inamice de apărare 
și dezorganizat întregul sistem strategic al inamicului.

Divizia 13 Infanterie din care făcea parte și Regimentul 48/49 Infanterie, pe 19-20 august 
a intrat din nou în dispozitiv la Varniţa – Muncelu, unde a dus lupte crâncene16, de altfel aici a 
pierit și eroina sublocotenent Ecaterina Teodoroiu.

După dislocări dese, regimentul va intra în toamna anului 1917 într-un program nou de in-
strucţie. Însă dezagregarea armatei ruse urmare a revoluţiei bolșevice, a făcut ca armata română 
să se împartă pentru apărare teritoriul din spatele frontului, în șase fâșii de responsabilitate, 
Divizia 13 având responsabilitatea zonei cu centrul la Bârlad. De aceea la 10 decembrie 1917, 
Regimentul 48/49 Infanterie pleacă în marș, trecând Prutul pe 8 ianuarie 1918 și declanșând 
misiunea de pacificare a sudului Basarabiei17, centrul fiind în orașul Bolgrad.

Evenimentele politico-militare au făcut ca după 28 martie 1918, regimentul să revină în ţară, 
să se separe din nou în Regimentele 48 şi 49, iar la 24 aprilie 1918 să treacă în stare de pace în 
garnizoanele de bază. 

Apoi urmare a ordinului de mobilizare al regelui Ferdinand I, Regimentul 48/49 Infanterie 
reintră în stare de război18, însă fără a mai desfășura acţiuni importante, pe 25 decembrie 1918 
revenind la Buzău în clădirea cazărmii proprii.

Așadar, în epopeea sa eroică, Regimentul 48 Infanterie a plecat și s-a întors în cazarma din 
Crângul Buzăului, parte a pădurii Crâng, astăzi în suprafaţă de 182 hectare, (o mică parte răma-
să din vechiul Codru al Vlăsiei), cunoscută de buzoienii din vremuri străvechi, ca braniște sau 
dumbravă, din ea făcând astăzi parte și Parcul Crâng în suprafaţă de aproximativ 10 hectare (de 
2 ori mai mare decât Parcul Herăstrău și de 10 ori mai mare decât Parcul Cișmigiu, ambele din 
București).

Parcul este depozitar de valori arheologice, în zona Sere – Obelisc, la vest de aleea centrală, 
spre poarta principală, fiind identificate vestigii materiale din epocile pietrei (neolitic – comple-
xe de locuire aparţinând culturii Gumelniţa) și bronzului (un mormânt datat din cultura Mon-
teoru). La circa 200 metri Vest – Sud/Vest de castelul de apă, a fost cercetat un complex datat 
secolele VI–VII d.Hr., cultura Ipotești - Cândești.19

Documentar, locul este amintit în vremea lui Radu cel Mare (1495–1508), ctitorul Episcopiei 
Buzăului, care printre alte bunuri, a înzestrat-o cu 600 pogoane de pădure. În scris, prima dată 
este menţionat în vremea domniei lui Radu de la Afumaţi (1522–1529), care la 8 septembrie 1525 
acorda Episcopiei dreptul de a tăia lemne din braniștea domnească, sau braniștea ce se numește 
Crângul Târgului, drept reconfirmat de mai mulţi domnitori ai Ţării Românești în diferite do-
cumente.20

Din 1828, Crângul a fost folosit de orășeni ca loc de promenadă, pădurea fiind, în continuare, 
proprietatea Episcopiei, până în 1850, când domnitorul Barbu Știrbei l-a trecut, prin ofis dom-
nesc, în proprietatea orașului Buzău, ca grădină publică. Documentul menţiona că s-a încuviinţat 
darea acestui crâng pe seama orașului, în care s-a și înfiinţat o grădină pentru petrecerea publicului.
15 Ibidem, fila 24
16 Ibidem, fila 42.
17 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916–1919, p. 93 - 94.
18 A.M.N.R., Pitești, Fond Regimentul 48 Infanterie, Dosar 836, passim filele 1 – 19.
19 Valeriu Nicolescu, Buzău 575 File de monografie, MAD Linotype Offsetp. p. 9.
20 Arhivele Naţionale Istorice Centrale/A.N.I.C., Colecţia de documente, Secţia Istorică, document 
821/14 februarie 1569; nr 914/10 aprilie 1572; D.I.R., B, Ţara Românească, veacul XVI, volumul II 
(1526–1550), București: Editura Academiei, 1951, p. 165–166, document 164/11 decembrie 1534; 
ibidem, p. 180–185, document 175/7 mai 1535, Ibidem, p. 388–389, document 411/5 ianuarie 1549; 
conform Valeriu Nicolescu, Buzău 575 File de monografie, MAD Linotype Offsetp. 14.
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În anul 1859 se construiește în parc primul Bufet, ce va fi reclădit de mai multe ori, iar la 6 
mai 1867, orășenii au ridicat în marginea Crângului o cruce de piatră în cinstea Sfintei Muceniţe 
Filofteia, Crucea a fost ulterior adăpostită într-o capelă, construită cu sprijinul primăriei, fiind 
inaugurată la 1 iulie 192221 și reabilitată în forma actuală în 2016–2017.

În anul 1870 o suprafaţă din pădure a fost amenajată pentru tragerile la semn a unităţilor 
militare, iar în 1882, în lungul Căii Dumbravei a început construirea cazarmelor, cu proaspătul 
înfiinţat, Regiment 7 Artilerie.22

Situaţia juridică a Crângului a făcut obiectul ordinii de zi a ședinţei din 29 ianuarie 1881, a 
Camerei Deputaţilor, când a fost adoptată legea prin care s-a recunoscut Primăriei dreptul de 
proprietate asupra pădurii Crâng. La 3 mai 1881, Regele Carol I a promulgat Legea nr 1072, prin 
care Pădurea Crâng devenea proprietate a orașului Buzău.23

În 1897 a fost construit, după planurile arhitectului Emil Boianovici, Castelul de apă din 
Crâng, cu rezervor, în vederea introducerii alimentării cu apă a orașului.24

În conformitate cu hotărârea Consiliului comunal, din 19 aprilie 1886, s-a stabilit amenajarea 
unei căi de legătură între oraș și Crâng, prin prelungirea străzii Gârliţei. Lucrările de deschidere a 
noii artere fiind încheiate la 31 martie 1888. Noua arteră a primit numele de bulevardul Parcului, 
redenumită în 1896 I. C. Brătianu, iar după 1948 bulevardul Nicolae Bălcescu.25

În 1887 s-au reamenajat Crângul, deschizându-se noi căi de acces, delimitându-se și împrej-
muindu-se cu un șanţ, iar în 1890 s-a construit Pavilionului pentru muzica Regimentului 8 Do-
robanţi.

În anul 1897: a fost construită o locuinţă pentru pădurar; a fost reclădit Bufetul; a fost betonat 
eleșteul și s-a construit un stăvilar; au fost amenajate insuliţa, pavilionul și podul de acces la grota 
artificială, două havuzuri în faţa bufetului; au fost placate cu dale trotuarele din jurul clădirii; 
s-au instalat trei grupuri statuare (autor Clovis Armand Masson și realizate de către Turnătoria 
Keilhauer din București) și s-au vopsit băncile de pe bulevard. În același an au început lucrările 
de alimentare cu apă a orașului, folosindu-se surse din Crâng, construindu-se primul rezervor. 
Lucrările la „Uzina de apă” au continuat în anul 1913, efectuându-se alte foraje, modernizate în 
1921, 1923 și 1924, când a început construirea unui nou castel (rezervor) de apă.26

În 1900 s-au făcut reparaţii la grota de pe insuliţă, iar în 1911 a fost revizuit amenajamentul de 
înfrumuseţare. Pădurea era traversată prin mijloc de o șosea largă, în prelungirea bulevardului, 
cu alei radiale și două şosele interioare. Ca specii de pomi existau: stejari pedunculaţi (Quercus 
robur), ulmi, jugastrii, arţari, tei și ghindari. Etajul predominant îl formează copacii seculari, iar 
subarboretul cuprinde rășinoase – molizi și în mai mică măsură, brazi.

Fiind o regulă ca arenele sportive să se amplaseze în zone marginale, s-a amenajat un spaţiu 
la marginea Crângului, cu ocazia desfășurării concursului naţional de oină organizat în 1904 la 
Buzău. În același an, pentru practică agricolă, Școlii Normale de băieţi, și Școlii Normale de fete 
în 1922, li s-au cedat terenuri lângă Crâng.

În 1911, la solicitarea Primăriei, Serviciul Tehnic al Casei Pădurilor din București, a întocmit 
un plan de sistematizare, iar în 1914, s-a cedat un alt teren, lângă linia C.F.R. București – Buzău, 
pentru construirea cazărmilor Regimentului 23 Artilerie.

În anii ocupaţiei vremelnice germane (1916–1918), Bufetul a devenit restaurant-cazinou 
(Soldatheim) pentru ocupanţi. A fost distrus în vremurile tulburi din august 1944, după care 
21 X.X.X., Monografia judeţului Buzău, Buzău, 1943, p. 114 - 115
22 Vezi pe larg G. Sătcoianu, D. Serbescu-Lopătari, Un jubileu (1883–1933), Regimentul 7 Artilerie. 
Cincizeci de ani de viaţă, Buzău, 1935.
23 Marius Adrian Nicoară (coord), Constantin Coman, Valeriu Nicolescu, Dumitru Scoroșanu, Istoria 
judeţului Buzău, București: Editura Apha MDN, 2019, p. 73
24 Valeriu Nicolescu, Op. cit., p. 49.
25 Marius Adrian Nicoară (coord), Constantin Coman, Valeriu Nicolescu, Dumitru Scoroșanu, Op. 
Cit., București: Editura Apha MDN, 2019, p. 73.
26 Ibidem.
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s-au efectuat lucrări de consolidare și reparaţii, actuala clădire fiind refăcută după imagini de 
epocă, în anii 1979–1982.

În 1922, la solicitarea societăţilor sportive din Buzău, în primul rând al Asociaţiei Avântul, 
s-a admis cedarea terenului din zona actualului stadion, pentru amenajarea unei baze sportive.

În anul 1928, Societatea Reșiţa a construit pe un teren de lângă Crâng, Uzina electrică a ora-
șului, iar în 1925, s-a amenajat o seră.

În anul 1931, mai mulţi entuziaști au pus bazele Asociaţiei Amicii Crângului în scopul de a 
îngriji și a ajuta la înfrumuseţarea parcului. Articolul 1 stipula: Se înfiinţează în orașul Buzău, cu 
sediul în Palatul Comunal, o asociaţie de cetăţeni care are drept scop, ca prin ajutorul material și 
moral, să contribuie la renovarea și îngrijirea pădurii Dumbrava. La articolul 3 se prevedea: Pre-
ședintele acestei asociaţii este primarul orașului Buzău.

În 1940 s-a dat în folosinţă stadionul, realizat după planurile construcţiei similare din Brașov, 
iar în 1943, s-au construit, în totalitate din lemn, tribuna și vestiarele. Amenajările au fost distru-
se de un incendiu la 14 august 1962, stadionul de astăzi (12.000 locuri) fiind construit între anii 
1973 și 1984. Tot atunci a fost amenajată baza sportivă Metalul, iar în partea de sud a Crângului, 
s-a amenajat un patinoar artificial și stadionul de atletism.

Între 1947 și 1950 a fost mărit din nou eleșteul, iar mai târziu s-a săpat un canal și s-a creat a 
doua insuliţă, accesul făcându-se printr-un podeţ maiestos din fier forjat. 

În anul 1975 se execută împrejmuirea din fier forjat a Crângului, către bulevard, de către 
Apcarom. 

În 1976, cu prilejul manifestărilor dedicate împlinirii a 1600 de ani de atestare documentară, 
în mijlocul rondului, s-a amplasat Obeliscul Buzău–1600, lucrare realizată de sculptorul Ghe-
orghe Coman. Același autor a realizat și statuia în bronz a lui Vasile Cârlova. O altă sculptură, 
realizată într-o manieră modernă, aparţine artistului Florin Codre.
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La 27 iulie 2018, în conformitate cu Legea 220/2018, Pădurea Crâng a revenit în proprietatea 
publică a municipiului Buzău, după un efort susținut al autorităților locale.

În acest areal a fost realizat Memorialul eroilor Regimentului 48 Infanterie Buzău din Parcul 
Crâng, ce pune istoria la locul ei, în orașul care dintotdeauna a avut un aport considerabil în 
constituirea armatelor ţării. 

La iniţiativa domnului primar Constantin Toma, cu concursul domnului general maior Dra-
goș Dumitru Iacob şi al subsemnatului, au început demersurile de realizare a unui memorial27, 
complex dedicat eroilor Regimentului 48 Infanterie Buzău. Cu sprijinul domnului colonel drd. 
Liviu Corciu, directorul Arhivelor Militare Naţionale Române, începutul a constat în studiul 
documentele istorice, pentru inventarierea exactă a tuturor eroilor din Războiului de Întregire 
Naţională (1916–1919), componenţi ai acestui regiment. Împreună cu doamna consilier Mădă-
lina Nica, am finalizat cu acurateţe listele, rezultând un umăr de 775 de eroi căzuţi la datorie, ce 
au făcut parte din unitatea militară buzoiană. Astfel s-a luat hotărârea de se a achiziţiona 775 de 
tineri pueţi de stejar pedunculat de câmpie, pentru a fi plantaţi câte unul pentru fiecare erou.

În urma finalizării cercetării istorice, au fost analizate diferite proiecte de realizare a 
memorialului,pentru a fi stabilită forma finală a acestui complex. A fost aleasă varianta propusă 
de domnii Robert Ramazan reprezentant al firmei Megarock și Adrian Mironescu de la Wiron, 
compusă din un monument format din trei cărţi care să conţină inscripţionate numele acestor 
eroi având în apropiere două catarge pentru drapele.

Ulterior au fost: – stabilite 19 parcele pentru plantarea arborilor; – achiziţionaţi puieţii de 
stejar peduncult, pomi specifici parcului Crâng; – realizate de către Urbi Serv Buzău, plăcuţe cu 
numele fiecărui erou al regimentului; – plantaţi 775 de arbori tineri, fiecăruia fiindu-i atașat câte 
o plăcuţă individuală cu numele unui erou.

După cum se observă în fotografie, pe fiecare plăcuţă individuală este trecut un text ce con-
ţine numele regimentului, gradul eroului, prenumele și numele, localitatea buzoiană din care 
acesta provine, locul și data în care a căzut la datorie, numărul de evidenţă al stejarului plantat și 
data de 1 decembrie 2020.

Studiului istoric știinţific de documentare, a constituirii acestui complex memorial, a fost 
realizat de Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare prin Centrul de Știinţe Istorice 
și Arheologie cu sprijinul Arhivelor Militare Naţionale Române – București și Pitești. Fundaţia 
Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare s-a implicat și în sponsorizarea achiziţiei 
puieților și a plăţii serviciilor prestate de societatea Urbis Serv.

Pe 25 noiembrie 2020, militarii Diviziei 2 Infanterie „Getica” și membrii Fundaţiei „Mareșal 
Alexandru Averescu”, au fost primii care au început să planteze în Parcul Crâng puieţii de stejar, 
urmaţi de aviatorii de pe platforma aeriană de învăţământ Boboc, numeroase grupuri de copii și 
reprezentanţi ai unor instituţii civile și militare precum Asociaţia Română de Propagandă și Isto-
rie a Aeronauticei – filiala „Căpitan aviator Mihai Băetanu” din Buzău, dar au fost şi numeroase 
iniţiative individuale ale unor urmași ai eroilor,care au sădit simbolic copaci.

Alături de domnul primar Constantin Toma, domnii directori Urbis Serv, Dan Cuza și 
Dumitru Toader, am coordonat și supravegheat permanent activităţile din teren și punerea în 
practică a proiectului, astfel încât la 1 decembrie 2020, întreaga operaţiune a fost încheiată, iar 
televiziunea publică din România a putut transmite în direct ceremonialul militar și religios des-
fășurat aici de Ziua Naţională a României.

Așadar copacii plantaţi şi - au prins rădăcinile în pământul parcului din care au plecat în 1916 
cei 775 de militari-eroi ai Regimentului 48 Infanterie Buzau. Pe 9,54 hectare din Parcul Crâng au 
fost plantaţi 775 de arbori tineri din specia stejari pedunculţi de luncă, asemeni stejarilor seculari 
din vechiul Codru al Vlăsiei. A fost adus acasă și câte un pumn de pământ pentru fiecare erou, de 

27 Nota noastră/n.n. Memorial  monument în memoria unui eveniment, a unor persoane celebre sau a 
unor eroi căzuţi pentru patrie – germ. Memorial, fr, Memorial, lat. Memorialis, cf. dexonline.ro, con-
sultat pe 14 februarie 2021.
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la Maxut comuna Deleni, astăzi în județul Iași anterior Botoșani, locul în care militarii buzoieni 
au fost cartiruiţi, murind din cauze medicale.

Memorialul transmite un frumos sentiment de respect și mândrie locală buzoiană, româ-
nească, mai ales că urmașii acestor eroi îşi pot onora direct străbunii în Parcul Crâng, plecându-
și fruntea în faţa plăcuţei pe care este scris individual numele înaintașului lor și prin îngrijirea 
stejarului care prinde rădăcini de la eroismul militarilor din Regimentul 48 Infanterie. 

Așadar în noiembrie 2020, eroii noștri au fost aduși simbolic acasă, iar pe 1 Decembrie 2020, 
de la ora 11, în Parcul Crâng din Buzău a avut loc inaugurarea primului memorial românesc de-
dicat eroilor unui regiment de luptă, probabil cea mai importantă acţiune naţională a acelui an, 
care are drept scop să evidenţieze și să pună istoria la loc de cinste, în orașul care dintotdeauna a 
avut un aport considerabil în realizarea marilor momente ale istoriei ţării.

Textul scris pe monumentului central, în română și engleză, este: Onor eroilor. Eroii Regi-
mentului 48 Infanterie Buzău, căzuţi la datorie în Războiul de Întregire Națională (1916–1919) în 
mijloc fiind reprezentat logoul orașului cu înscrisul BUZĂU oraș deschis de eroi.

Pentru spaţiile din stânga și dreapta monumentului,textul a fost conceput sub formă informa-
tivă de subsemnatul (Onor eroilor. Azi de Ziua Națională, 1 Decembrie 2020, aici în Parcul Crâng, 
s-au plantat 775 stejari purtând numele celor 775 de militari buzoieni ai Armatei Române din Re-
gimentul 48 Infanterie Buzău, căzuți pentru patrie în Războiul de Întregire Națională (1916–1919), 
și metaforică, sentimentală, de maestrul teatrului românesc domnul Dan Puric (Călătorule, aici 
stejarii au nume, căci rădăcina lor este dragostea de țară, trunchiul lor este forța de nebiruit, iar 
coroana, Credința neclintită în Bunul Dumnezeu! EROII NOȘTRI S-AU ÎNTORS ACASĂ, texte la 
care se adaugă numele reprezentanţilor instituţiilor buzoiene, astfel: Înaltpreasfinția Sa Ciprian 
Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei; Constantin Toma, Primarul Municipiului Buzău; General – 
maior Dragoș Dumitru Iacob, Comandantul Divizie 2 Infanterie ,,Getica”.

Trebuie să precizăm că în anii 90, militarii buzoieni membri ai Fundaţiei „Mareșal Alexandru 
Averescu” din orașul de la Curbura Carpaţilor, au ridicat cu sprijinul autorităţilor locale de la 
Deleni, un cimitir militar în suprafaţă de 480 de m.p., în care au fost trasate simbolic și câteva 
morminte. De asemenea au fost delimitate opt parcele cu câte două cruci săpate în piatră de 
Năeni – Buzău, realizate în atelierul lui Marian Apostol. Anual, acolo au loc ceremonii de come-
morare a eroilor buzoieni din Regimentul 48 Infanterie.
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Lista completă cu numele eroilor din Regimentul 48 Infanterie Buzău poate fi consultată 
direct pe monumentul central.

Important este și faptul că memorialul este așezat în Parcul Crâng, moștenirea de suflet a 
buzoienilor, parte importantă a patrimoniului cultural naţional natural,parc care așa cum am 
precizat mai sus, îmbină componente ale patrimoniului cultural imobil: (monumente, sculpturi, 
elemente sau structuri arheologice, monumente funerare) elemente de valoare artistică, isto-
rie și civilizație națională, cu componente ale patrimoniului natural mondial: Pădurea Crâng, ca 
rest al Codrilor Vlăsiei – sit de patrimoniu natural strict delimitat, care are o valoare universală 
excepțională din punct de vedere științific, al conservării sau al frumuseții naturale cu o biodi-
versitate specială a florei și faunei, ce poate servi și ca o componentă importantă în industria 
turistică a orașului.
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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „VASILE VOICULESCU” DIN BUZĂU – UN OBIECTIV 
DE PATRIMONIU ARHITECTONIC ȘI CULTURAL1

“VASILE VOICULESCU” COUNTY LIBRARY FROM BUZĂU – AN OBJECTIVE OF 
ARCHITECTURAL AND CULTURAL HERITAGE

Summary. In 1832, Dionisie Romano, professor of the National School from Buzău and future 
Bishop of Buzau established here the first Romanian school library for teachers, with the function of 
a public library.

Basil Iorgulescu, an eminent scholar and teacher, author of some reference works in field of local 
history and geography, founded on September 1st, 1882 the Communal Library, in the premises of the 
„Tudor Vladimirescu” Gymnasium in Buzău.

King Carol I, on the occasion of a visit to Buzau, in 1886, donated to this library a encyclopedia, 
and in 1887 the Royal House donated a „Dictionnaire de la conversation et de la lecture”, comprising 
16 volumes.

On November 9, 1893, in the presence of the Minister of Cults and Instruction, Take Ionescu, was 
inaugurated in Buzău the Public Library of Buzău „Carol I”, based in the new gymnasium, relocated 
in the meantime on Station Boulevard.

In 1984, the headquarters of the County Library was established in the current premises, on the 
street Unirii no. 140, in a heritage building, with 47 rooms. The building was built between 1910 and 
1914, in neo-Romanian style, made of brick, with two floors, according to the plans of the architect 
Statie (Stere) Ciortan (1876–1940),one of the disciples of Ion Mincu. Since September 27, 1991, the 
libraryhas been given the poet’s name VasileVoiculescu.

„VasileVoiculescu” Buzău County Library can be proud of the performance to hold, according to 
the „Astra” Library in Sibiu, most autographed books. Special Collections Section (old Romanian and 
foreign book, manuscripts, books with autographs, photographs, prints, correspondence and other 
documents) counts at the moment over 15,000 fund units.

Keywords: Public Library, heritage building, manuscripts, books with autographs. 

Ţinutul Buzăului s-a dovedit a fi, de-a lungul vremii, o puternică vatră de spiritualitate româ-
nească, un loc unde cele trei provincii istorice se întâlnesc și își revarsă fiecare darurile spirituale, 
spre a-i conferi o identitate distinctă în acest spaţiu geocultural.

Nu întâmplător aici, în jurul anului 1500, a fost înfiinţată una dintre primele episcopii din 
spaţiul românesc (Episcopia Buzăului) și tot aici sunt semnalate printre primele mărturii scrise 
în limba română. Iată de ce, la sfârșitul secolului XVII, episcopul Mitrofan a înfiinţat, pe lângă 
această episcopie, cu sprijinul domnitorului Constantin Brâncoveanu, o tipografie domnească, 
de sub teascurile căreia au ieșit, spre folosul poporului credincios, o serie de lucrări bisericești 
de referinţă din spaţiul ortodoxiei: Pravoslavnica mărturisire (Catehismul credinţei ortodoxe), 
1 Materialul a fost prezentat iniţial la Sesiunea de comunicări știinţifice Muzee și case memoriale, 3-5 
iunie 2011, Muzeul „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte / Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Pra-
hova și a fost publicat cu titlul BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „VASILE VOICULESCU” BUZĂU – tezaur 
de istorie, arhitectură și spiritualitate, în lucrarea Mircea Tănase, Prin Buzăul istoric. Locuri, fapte, 
personalităţi, Buzău: Editura Editgraph, 2016, p. 115.
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scrisă de Petru Movilă, mitropolitul Kievului, în versiunea românească a lui Radu Greceanu, la 
3 decembrie 1691, Psaltirea (apărută în două ediţii, în 1701 și 1703) și Mineele pe 12 luni (1698), 
Octoihul și Triodul (1700). Nicolae Iorga le aprecia ca fiind „cele mai frumoase producte ale 
tipografiei noastre din acea vreme”,2 mult folositoare pentru învăţătura de carte, neexistând încă 
la vremea aceea școli în limba română.

A venit rândul, în anul 1832, profesorului Școlii Naţionale din Buzău, Dionisie Romano, 
viitor episcop al Buzăului, să înfiinţeze prima bibliotecă școlară românească pentru învăţători, 
cu funcţie de bibliotecă publică. Acesta, ca învăţător (1832–1843) și conducător al tipografiei 
episcopale (1839–1842), a tradus și a tipărit pe cheltuiala sa o serie de manuale didactice pentru 
ciclul primar și învăţământul teologic (Abecedar românesc, Abecedar religios, Catihis, Culegere 
de întâile cunoștinţe trebuincioase pentru învăţătura copiilor, Scurtate de aritmetică, Geografia 
sfântă, Imnuri în proză, Ermineutica, Principii de retorică), dar a organizat în școală și o bibli-
otecă alcătuită din operele scriitorilor româniși străini destinată învăţătorilor. În 1843, această 
bibliotecă număra 85 de volume.3 Acest „harnic trezitor de cultură” și „simbol al unităţii cultu-
rale românești”, după cum îl caracteriza Nicolae Iorga4, a editat la Buzău, împreună cu directorul 
Seminarului Teologic, Gavriil Munteanu, prima revistă bisericească din ţară, Vestitorul bisericesc 
(1839–1840), spre „a hrăni duhul religios și moral ce a caracterizat totdeauna naţia românească”5.

Basil Iorgulescu (1848, Câmpulung, Argeș – 1904, București), eminent cărturar și dascăl, 
autor al unor lucrări de referinţă în domeniul istoriei și geografiei locale (Manual de geografie al 
judeţului Buzău, Planul topografic al judeţului Buzău – 1881, Dicţionar geografic, economic, statis-
tic și istoric al judeţului Buzău – 1892, lucrare căreia Grigore Tocilescu i-a acordat Premiul Întâi 
al Societăţii Române de Geografie), a fost cel care a convins autorităţile locale și ministerul de 
resort să constituie, în localul Gimnaziului „Tudor Vladimirescu” din Buzău, o bibliotecă publică. 
Demersul său, iniţiat încă din 1871, a făcut pași concreţi și, la 1 septembrie 1882, în baza Regula-
mentului pentru bibliotecile publice din 1864, a fondat Biblioteca Comunală, cu sediul în gimnaziu.

Regele Carol I, cu prilejul unei vizite la Buzău, în 1886, a donat acestei biblioteci o enciclo-
pedie, iar în 1887, Casa Regală a dăruit un Dictionnaire de la conversation et de la lecture, în 16 
volume. În ședinţa din 4 noiembrie 1887, Consiliul Local a votat Regulamentul de funcţionare și 
Statutul bibliotecii, acte oficiale, care au fosta vizate favorabil de Ministerul Cultelor și Instruc-
2 Mioara Vergu, Viorel Frâncu, 110 ani de bibliotecă publică la Buzău. Biblioteca Judeţeană „Vasile 
Voiculescu” (1893–2003). Schiţă monografică, Buzău, 2003, p. 5.
3 Ibidem, p. 7.
4 Ibidem.
5 Ibidem.

Episcopul Dionisie Romano              Arhitect Statie Ciortan                         Basil Iorgulescu
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ţiunii Publice prin Decretul 301 din 18 februarie 1888. În același an, în timpul unei alte vizite, 
regele Carol I a aprobat Statutul viitoarei Biblioteci Publice a Buzăului, document care va fi tipărit 
în Monitorul Oficial.

Un important fond de carte a fost donat bibliotecii de către Costache Ciochinescu, un filan-
trop local, participant la revoluţia din 1848, deputat în Divanul ad-hoc (1857–1859), fost Preșe-
dinte al Tribunalului și membru al Consiliilor judeţean și comunal. Din iniţiativa Comitetului 
de conducere au început să fie strânse importante sume de bani – subvenţii, subscripţii și donaţii 
– pentru achiziţia de cărţi de la edituri din ţară și de la Paris.6

La 9 noiembrie 1893, în prezenţa ministrului Cultelor și Instrucţiunii, Take Ionescu, a fost 
inaugurată la Buzău Biblioteca Publică a Buzăului „Carol I”, cu sediul în noul local al gim-
naziului, mutat între timp pe Bulevardul Gării. Biblioteca dispunea, la vremea respectivă, de 
secţii de litere și filozofie, artă, știinţe, hărţi și atlase, drept și economie, manuscrise, numisma-
tică, stampe și rarităţi. Importante personalităţi și instituţii ale vremii au contribuit la îmbogă-
ţirea patrimoniului bibliotecii: Grigore C. Monteoru, Procopie Cassota, N. I. Constantinescu, 
Alexandru Marghiloman, C. Iarca, Ionescu-Gion, generalul Eustaţiu Pencovici, Al. Pâcleanu,                                  
D. A. Sturdza, Anton Carp, A. Stolojan, Academia Română, Ministerul Instrucţiunii. Curând, 
fondul de carte ajungând la peste 10.000 de exemplare. Nicolae Iorga a găsit aici, în 1902, un 
exemplar din Pravila lui Matei Basarab, tipărită la Govora, în 1640, și lucrarea Carte sau lumină, 
tipărită în 1699 la Snagov.

Deși nu a reușit să preia pentru biblioteca orașului și valorosul fond de carte adunat de epi-
scopul Dionisie Romano (mort la 18 ianuarie 1873), acesta intrând, la sugestia istoricului Ioan 
Bogdan, în patrimoniul Bibliotecii Centrale de la București, Basil Iorgulescu a rămas același ani-
mator al bibliotecii buzoiene și, ca o recunoaștere a meritelor sale, în ședinţa din 30 martie 1891 
a Academiei Române, prezidată de B. P. Hașdeu, Basil Iorgulescu a fost propus membru cores-
pondent, iar în 1926, la liceul „B. P. Hașdeu” i-a fost dezvelit un bust în bronz.7

În 1895, Basil Iorgulescu anunţa autorităţile superioare: „Orașul Buzău posedă acum o bibli-
otecă deschisă și înzestrată cum rar se găsesc în ţară”, iar I. L. Caragiale scria în ziarul Epoca, în 
1896, că datorează cunoașterea orașului amicului B. Iorgulescu, „directorul liceului din Buzău 
6 Ibidem.
7 Ibidem, p. 11.
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și al bibliotecii de acolo, înfiinţată graţie stăruinţelor neobosite ale acestui merituos și inteligent 
bibliofil”.8

După ce Basil Iorgulescu a fost demis, a părăsit Buzăul și a murit, în 1904, la București, Bibli-
oteca Publică a Buzăului a intrat într-un con de umbră, iar în perioada Primului Război Mondial 
a fost închisă.

Prima conflagraţie mondială a făcut victime și printre cărţi. Transformat în spital militar de 
campanie și grajduri, Liceul „Al. Hașdeu” și, implicit, biblioteca, au suferit grave avarii. Au fost 
distruse multe ediţii princeps ale unor cărţi tipărite în Occident, donaţia de carte rară, care în-
suma 1254 de volume, și 9 tablouri semnate de Nicolae Grigorescu. La bilanţul făcut la sfârșitul 
războiului, se menţiona că dispăruseră aproape 25.000 de volume legate în piele și pânză, iar cele 
rămase au fost rupte și descompletate.

În perioada următoare s-a început reorganizarea bibliotecii și rest aur are a cărţilor, nume-
roasele donaţii ale unor persoane particulare sau instituţii publice (în special Academia Româ-
nă), dar și achiziţia regulată a noilor apariţii editoriale contribuind la îmbogăţirea patrimoniului 
acesteia. Un loc aparte l-a constituit donaţia de carte a lui Alexandru Marghiloman, de aproape 
14.000-15.000 de volume, din care, din păcate, au dispărut aproape jumătate înainte de inaugu-
rarea noului sediu al bibliotecii în Palatul Comunal din Buzău.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mai exact după retragerea trupelor germane, 
Palatul Comunal a fost bombardat de către sovietici, o mare parte din cărţi și arhivă fiind distru-
să. Biblioteca a fost mutată temporar într-o altă clădire, unde a suferit un sever proces de epurare 
a cărţilor „burgheze”, dar și dispariţia definitivă a cărţilor donate de Alexandru Marghiloman. În 
această perioadă va primiși numele „Alexandru Sahia”. La 28 decembrie 1951, a devenit Biblio-
teca Regională Buzău, iar în perioada 1952–1968 a funcţionat ca Bibliotecă Raională, în cadrul 
Regiunii Ploiești. După reîmpărţirea administrativ-teritorială din 1968, va deveni Bibliotecă Mu-
nicipală și, apoi, Judeţeană.

8 Ibidem.
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În 1970, Biblioteca Judeţeană Buzău avea un fond de carte de peste 70.000 de volume și 6.285 
de cititori înscriși. După încă o mutare provizorie, în anul 1984, sediul Bibliotecii Judeţene a fost 
stabilit în actualul local, pe strada Unirii nr. 140, într-un imobil de patrimoniu, cu 47 de încăperi. 

Clădirea a fost construită între anii 1910 și 1914, în stil neoromânesc. Multă vreme s-a spus că 
a avut la bază planurile arhitectului Grigore Cerchez (1851–1927), unul dintre discipolii lui Ion 
Mincu, însă informaţii mai recente atribuie cu certitudine concepţia aceastei clădiri arhitectului 
Statie (Stere) Ciortan (1876–1940), unul dintre arhitecţii favoriţi ai Regelui Carol al II-lea. Dis-
cipol al lui Ion Mincu, Statie Ciortan are la activ mai multe clădiri reprezentative ale arhitecturii 
interbelice, multe dintre ele cu destinaţie iniţială de sedii ale Administraţiei financiare, mai ales 
că o perioadă de timp a fost și Director general al Arhitecturii din cadrul Ministerului de Finanţe. 
Actualmente, o parte din clădirile proiectate de el găzduiesc Primăria Municipiului Pitești, Mu-
zeul Municipiului Câmpulung Muscel, Tribunalul Judeţean Prahova și Judecătoria Ploiești, iar în 
București sediile mai multor administraţii financiare de sector, sediul IGPR (fostă Vama Poștei, 
Procuratura RSR, Ministerul de Interne), Arhivele Naționale.9

Clădirea din Buzău a servit de-a lungul timpului ca sediu al Administraţiei Financiare, Sfatul 
Popular al Orașului Buzău, Miliţiei, Direcţiei Agricole și Întreprinderii Avicola.

Stilul arhitectonic neoromânesc a dominat ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea și 
începutul secolului al XX-lea, și și-a pus în mod deosebit amprenta asupra construcţiilor admi-
nistrative (instituţii financiare, primării, vămi etc.). Au fost valorificate astfel elemente struc-
turale și decorative specifice arhitecturii muntenești (acoperișuri „în patru ape”, paramenţi de 
zidărie, uși de lemn, brâuri, ancadramente, medalioane de ceramică), dar și brâncovenești (alter-
nanţa de zidărie simplă cu ancadramente, parapeţi, intarsii decorative specifice din piatră etc.). 
Trebuie menţionat totuși că nu se poate vorbi de o exclusivitate stilistică, puritatea acesteia fiind 

9 Valeriu Eugen Drăgan, Statie Ciortan – promotor al unui program de arhitectură cu caracter admi-
nistrative, in: HISTORIA URBANA, Lucrările Sesiunii anuale de comunicări „Locul centrului istoric în 
contextul urban actual”, organizată de CIOR şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra Neamţ, 
19-21 septembrie 2016, p. 217
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alterată de amestecul sincretic al unor elemente decorative sau structurale de factură clasică, 
neogotică, neomedievală, de factură Arta 1900, ceea ce îngreunează stricta sa încadrare stilistică.

Cădirea Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău este construită din cărămidă, cu două 
etaje. Parterul cuprinde o aulă iluminată natural printr-o cupolă închisă cu o balustradă, din 
sticlă vitrată, susţinută de patru coloane cilindrice și alte patru paralelipipedice, o scară circulară 
care se rotește în jurul unui gol deschis, cu baluștri de fier forjat și două săli accesate de public, 
cu uși având o arhitravă cu urechi și susţinând, la rândul ei, o cornișă. Etajul este în formă de 
patrulater, încadrat cu coloane cu capiteluri în stil ionic, pe laturi fiind dispuse să li destinate uti-
lizatorilor bibliotecii și un hol către alte servicii. Accesul către mezanin și subsolul clădirii, unde 
sunt depozite și încăperi pentru lucrări auxiliare, se face pe o scară interioară din piatră. Ferestre-
le exterioare sunt situate în interiorul unor arcade, iar cele de la etaj sunt încadrate între pilaștri.

Secţia de Colecţii speciale a bibliotecii (carte veche românească și străină, manuscrise, cărţi 
cu autografe, fotografii, stampe, corespondenţă și alte documente) numără în prezent peste 
15.000 de unităţi de fond. 

Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău se poate mândri cu performanţa de a fi, după 
Biblioteca „Astra” din Sibiu, biblioteca ce deţine cele mai multe cărţi cu autografe dintre biblio-
tecile publice din România.

În noiembrie 1991, la numai două luni de la declararea independenţei și suveranităţii Repu-
blicii Moldova, Biblioteca Judeţeană Buzău a iniţiat, cu un grup de 40 de bibliotecari din întregul 
judeţ, prima vizită de sprijin pentru românii de peste Prut, donând un important fond de carte 
la Chișinău și în satele basarabene. La 1 iulie 1993 a fost încheiat un protocol între Biblioteca Ju-
deţeană „Vasile Voiculescu” Buzău și Biblioteca Raională Soroca (Republica Moldova), prin care 
s-a constituit „Filiala de carte românească Basarabia”, cu un fond de carte care ajunsese în anul 
2002 la 24.000 de volume, în marea majoritate donate de buzoieni.

În anul 2000 a fost constituită în cadrul Bibliotecii Judeţene Buzău o filială de carte religioasă, 
în localul Fundaţiei „Sfântul Sava de la Buzău”.

În 1997, cu prilejul împlinirii a 150 de la nașterea ctitorului Basil Iorgulescu, a fost dezvelită o 
placă comemorativă, iar aula principală a bibliotecii a primit numele acestuia.

Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău este inclusă în Lista Monumentelor Istorice la 
poziţia Bz II Ma 02351.

Începând cu anul 2018, clădirea bibliotecii a intrat într-un amplu proces de reabilitare și teh-
nologizare a facilităţilor, printr-un program de finanţare europeană.

Avem convingerea că la finalizarea acestui demers, Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” 
din Buzău își va consolida semnificativ, pe principii moderne, statutul de pilon central al culturii 
buzoiene, puternic ancorată în cea naţională și internaţională.
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CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA ÎN CADRUL BIBLIOTECILOR. STUDII DE CAZ
CONSERVATION AND RESTORATION IN LIBRARIES. CASE STUDIES

Summary. The role of the library is an essential one, that is to be accessible and to communicate 
information. The information is given to us through its documents. In addition to this first role of 
communicator, the library also has another essential role, namely to preserve the documents it holds, 
so that they can be passed on to future generations.

The funds in libraries and archives are extremely fragile, due to the varied support of organic 
material from which they are made: paper, cloth, leather and adhesives. These organic substances 
are subjected to a continuous and inevitable aging process, caused by endogenous and exogenous 
degradation factors.

Documentary heritage is most often preserved under improper conditions, which leads to its de-
finitive destruction. In most cases, preservation measures are taken late, when nothing can be done 
to save it.

Keywords: passive preservation, restoration, library, paper, degradation.

Cărțile și documentele sunt bunuri care fac parte din patrimoniul nostru cultural1 și, de ace-
ea, trebuie să li se asigure cele mai bune condiții de păstrare, conservare și, după caz, de depozi-
tare, prevenind orice degradare, deteriorare sau distrugere a acestora. Legislaţia românească ac-
tuală definește conservarea preventivă ca fiind „un ansamblu de activităţi cu caracter permanent, 
având ca scop contracararea acţiunii tuturor factorilor care intervin în mecanismul proceselor de 
deteriorare sau de distrugere a bunurilor culturale mobile”2. Conservarea preventivă țintește spre 
viitor, un viitor ce este în mâinile utilizatorilor, dar mai ales al celor responsabili de o bibliotecă. 
Prima sarcină a bibliotecarului trebuie să fie aceea de asigura o viață cât mai lungă de utilizare 
cărților și documentelor aflate în grija sa, iar metoda cea mai eficace constă în prevenirea deteri-
orării acestora. Restaurarea, pe de altă parte, „este o intervenţie competentă cu mijloace adecvate 
asupra unui bun cultural mobil, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a păstra cât 
mai mult posibil din original și din semnificaţia iniţială a obiectului asupra căruia se intervine”3.

Sub denumirea de conservare preventivă se regăsesc toate măsurile de securitate și control 
care caută să evite pierderi și daune prin folosirea și depozitarea materialului cultural din arhive 
și biblioteci. Se știe că agentul biologic ce cauzează cele mai mari daune bunurilor de patrimo-
niu este omul. De-a lungul timpului, el a distrus mai mult material cultural decât ceilalți factori 
biotici laolaltă, de aceea, măsura cea mai importantă în conservarea bunurilor culturale este de 
a inocula dragoste și respect față de acestea. Unul din factorii cei mai importanți în conservarea 
preventivă este controlul acelor agenți a căror simplă prezență sau cantitate disproporționată 
1 Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, http://www.drepton-
line.ro/legislatie/lege_protejarea_patrimoniu_cultural_national_mobil_182_2000.php (accesat la 
02.06.2019).
2 Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaura-
re a bunurilor culturale mobile clasate, http://www.bcu-iasi.ro/docs/HG1546-2003.pdf (accesat la 
13.05.2019).
3 Ibidem.
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poate avea rezultate dăunătoare, precum contaminarea atmosferică, temperatura/umiditatea, 
poluarea, contaminarea biologică, lumina și focul4.

Materialele organice sunt foarte susceptibile la deteriorare, iar stabilitatea lor depinde, în 
mare măsură, de condițiile climatice în care se găsesc. Oricare ar fi mecanismul care inițiază 
deteriorarea materialului organic – fie el chimic, biologic sau fizic – condițiile de mediu au o 
influență foarte importantă asupra intensității acțiunii. Factorii fundamentali pentru stabili-
tatea tuturor materialelor organice sunt controlul contaminării, al temperaturii mediului și al 
umidității relative. Un exemplu grăitor în acest sens este cel al excavărilor arheologice, atunci 
când, la deschiderea unui mormânt antic arheologul găsește conținutul în stare perfectă, iar la 
scoaterea din mediul de păstrare obiectele se transformă imediat în praf din cauza schimbării 
bruște a atmosferei. Principiul care stă la baza acestui fapt este că, atunci când un obiect organic 
rămâne îngropat o perioadă lungă de timp în condiții stabile, acesta atinge o stare de echilibru 
cu mediul5.

Vom descrie în continuare, pe scurt, principalii factori exogeni ce duc la degradarea hârtiei:
Umiditatea aerului
Umiditatea este unul dintre cei mai dăunători factori ai mediului ambiant pentru bunurile 

culturale. Nocivitatea sa provine de la implicarea în toate clasele de procese: chimice, fizice și 
biologice. Se știe că totalitatea vaporilor de apă pe care îl poate conţine un volum de aer poartă 
denumirea de umiditate absolută şi se exprimă în g/mc. Umiditatea absolută (UA

6) este un factor 
natural ce depinde de intensitatea proceselor naturale de evaporare a apei din sol și din oglinda 
apelor cât și de procesele naturale de respiraţie şi transpirație biologică7. Din punctul de vedere 
al problemelor legate de conservare și restaurare, cunoașterea umidităţii absolute nu este con-
cludentă, măsurarea ei fiind, de altfel, foarte dificilă. De aceea, pentru determinarea corectă a 
umidităţii mediului ambiant este necesară cunoașterea umidităţii relative (UR

8). UR reprezintă 
gradul de saturare al aerului cu vapori de apă și exprimă raportul dintre cantitatea de vapori de 
apă dintr-un spaţiu dat și cantitatea maximă de vapori de apă pe care același volum de aer l-ar 
putea conţine, în formă invizibilă, la temperatura respectivă9.

UR crescută duce la accelerarea proceselor chimice și fotochimice ce determină modificarea 
culorii hârtiei, fragilizarea şi, implicit, scăderea rezistenţei mecanice a acesteia. O UR mai mare de 
65% duce la declanșarea atacului biotic, în special cel fungic. UR mai mică de 20% duce la deshi-
dratarea hârtiei, ceea ce produce fisuri și ulterior pierderi de material. Umiditatea este implicată 
în dezvoltarea proceselor de autooxidare ce se pot detecta prin așa-zisul efect Russell (fenomen 
cunoscut și sub denumirea de chemiluminiscenţă)10. Efectul Russell constă în detectarea pe cale 
fotografică (înregistrarea foarte lentă pe o placă fotografică) a proceselor de autooxidare a unor 
materiale organice precum hârtie, lemn, frunze, ulei de in etc., procese care duc la formarea unor 
peroxizi de hidrogen şi care sunt cu atât mai intense cu cât umiditatea este mai mare11.

Creșterea UR are ca efect creșterea umidităţii higroscopice dintr-un material, ceea ce duce la 
gonflarea acestuia. Survin astfel modificări dimensionale pe diferite direcţii ducând la deterio-
rări fizice: deformări, clivări etc. Creșterea UR duce la dizolvarea cernelurilor și apariţia atacului 

4 José Vicente Vergara Peris, Conservación y restauración de material cultural en archivos y bibliotecas 
/ José Vergara, Valencia: Biblioteca Valenciana, 2002, p. 125.
5 José Vicente Vergara Peris, op. cit.
6 UA- în cuprinsul acestei lucrări va semnifica întotdeauna umiditatea absolută.
7 Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ediţia a II-a, București: Editura 
Centrul Pentru Formare, Educaţie Permanentă și Management în Domeniul Culturii, 2003, p. 28.
8 UR- în cuprinsul acestei lucrări va semnifica întotdeauna umiditatea relativă.
9 Aurel Moldoveanu, op. cit., p. 30.
10 Nicoleta Melniciuc-Puică, Elena Ardelean, Aspecte ale degradării materialelor celulozice/Lemnul și 
hârtia, Iași: Editura Performanica, 2010, p. 137-138.
11 Aurel Moldoveanu, op. cit., p. 36.
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biotic. La o UR mai mare de 70% intervine degradarea biologică ce are ca efect pătarea hârtiei, 
scăderea rezistenţei mecanice și creșterea porozităţii acesteia12.

UR cu valori mai mici de 40% duce la deshidratarea hârtiei, pierderea elasticităţii şi scăderea 
rezistenţei mecanice. În cazul unei UR foarte scăzute, apa se evaporă și fibrele de celuloză se leagă 
între ele pierzându-și flexibilitatea.

Valorile oscilante ale UR reprezintă cea mai dăunătoare situaţie pentru bunurile de patrimo-
niu. Adsorbţia şi desorbţia au o acţiune dăunătoare asupra stabilităţii dimensionale ale obiectelor 
cât și asupra proprietăţilor fizice și chimice ale materialelor de natură organică13.

În perioadele de ploi de primăvară și toamnă, UR conținută în aer poate depăși 80%. Acest 
exces de umiditate din aer poate fi redus în mai multe moduri: 

- Prin instalarea unui sistem de aer condiționat care controlează automat temperatura, umi-
ditatea și ventilația. 

- Prin utilizarea dezumidificatoarelor comerciale. 
- Prin folosind de săruri absorbante, cum ar fi silicagel (dioxid de siliciu = SiO2). Acesta este 

un material solid, poros, obținut prin tratarea silicatului de sodiu cu acid sulfuric. Schimbarea 
culorii sale, de la albastru la roz, indică saturația acestuia și poate fi reactivat ulterior cu ajutorul 
unui cuptor de uscare. Poate absorbi vaporii apoși până la o valoare de 40% din greutatea proprie. 
Utilizarea silicagelului este eficientă numai în spații restrânse. 

Temperaturile scăzute de iarnă pot reduce umiditatea relativă în zonele interioare cu până 
la 20%, în principal ca urmare a încălzirii centrale din aceste camere. Această situație poate fi 
modificată în mai multe moduri:

- Prin umidificarea locală a zonelor cu ajutorul unor containere cu apă, situate lângă radia-
toare. 

- Prin utilizarea umidificatoarelor comerciale (aparate care reglează umiditatea ambientală, 
alimentând aerul cu cantitatea necesară de vapori de apă în funcție de nevoile higrometrice ale 
fiecărui caz).

- Prin instalarea unui sistem de climatizare care controlează automat temperatura, umiditatea 
și ventilația.

Temperatura
Temperatura a fost și continuă, în mare parte, să fie considerată un factor secundar în pro-

cesul de degradare a bunurilor culturale. Parametrii recomandaţi, de 18° - 20°C, corespund mai 
curând cerinţelor confortului uman decât condiţiilor conservării bunurilor culturale. Legislaţia 
românească în vigoare prevede ca temperatura să nu depășească, în spaţiile expoziţionale, valori 
de 22°C, urmărindu-se permanent corelarea acesteia cu UR

14. Raportul dintre acești doi factori 
poate fi exprimat prin două legi, așa-numitele legi ale microclimatologiei:

1. La temperatură constantă, orice modificare a UA determină modificarea UR într-un 
raport direct: dacă UA crește, UR crește; dacă UA scade, UR scade.

2. La UA constantă, orice schimbare de temperatură modifică UR dintr-un spaţiu în raport 
invers: dacă temperatura crește, UR scade; dacă temperatura scade, UR crește15.

Temperatura este, așadar, implicată în construcţia valorilor UR. Modificările temperaturii 
provoacă întotdeauna modificarea valorilor UR în sens invers. Dacă crește temperatura, va scă-
dea UR, pe când scăderea temperaturii va crește UR.

Modificările dimensionale provocate de temperatură pot fi provocate de folosirea necores-
punzătoare ale surselor de iluminat. Modificările dimensionale ale bunurilor culturale de natură 
organică sunt provocate de două cauze: creșterea- descreșterea conţinutului de umiditate higro-
12 Nicoleta Melniciuc - Puică, Elena Ardelean, op. cit., p. 138.
13 Ibidem, p. 139-140.
14 Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restau-
rare a bunurilor culturale mobile clasate, http://www.bcu-iasi.ro/docs/HG1546-2003.pdf (accesat la 
13.05.2019).
15 Aurel Moldoveanu, op. cit., p. 31.
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scopică a corpurilor respective și de dilatarea - contractarea lor termică. Această dilatare - con-
tractare termică duce la modificări ale stării de sănătate a obiectelor: spre exemplu, exfolieri ale 
stratului pictural16.

O altă direcţie pe care acţionează temperatura este aceea că provoacă numeroase procese 
chimice ca sursă a energiei de activare (activare termică). Activarea termică determină cele mai 
importante și, totodată, nocive efecte pe care temperatura le are asupra stării de sănătate a bunu-
rilor culturale. 

Termenul de energie de activare a fost introdus pentru prima oară în anul 1889 de către sa-
vantul suedez Svante Arrhenius. Se notează cu Ea

17
 şi se exprimă în kJ/mol. Energia de activare, 

în chimie, reprezintă cantitatea minimă de energie ce este necesară pentru activarea atomilor sau 
moleculelor într-o stare în care aceștia pot suferi transformări chimice18.

Comparând valorile Ea ale luminii și temperaturii, specialiștii au constatat că valorile Ea a 
temperaturii sunt mult mai mici decât ale luminii. Experienţa a demonstrat că Ea a temperaturii 
ambientale obișnuite (20°C) este suficientă pentru a produce efecte semnificative asupra mate-
rialelor pe suport papetar. Doar așa se poate explica degradarea rapidă a materialelor din arhive 
și biblioteci, cunoscând faptul că singura sursă de activare, în absenţa luminii, este temperatura. 
De asemenea, continuarea proceselor fotochimice din faza secundară se face prin Ea dată de 
temperatură. De asemenea, nu trebuie uitat efectul Russell: în întuneric, hârtia emite peroxizi 
de hidrogen, sursa producerii acestor peroxizi nu poate fi alta decât cea a procesele chimice de 
oxidare. În concluzie, în hârtie au loc, la întuneric, procese chimice ce au ca rezultat emisia de 
peroxizi. Aceștia acţionează asupra materialului care i-au produs, accelerând procesul de îmbă-
trânire a hârtiei respective19.

Lumina
Lumina reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori ai mediului ambiant de degradare 

a bunurilor culturale. Contribuţia acesteia la degradarea obiectelor de patrimoniu constă în asi-
gurarea Ea unui număr foarte mare de reacţii sau procese chimice, denumite din această cauză, 
procese fotochimice.

Lumina constituie partea spectrului radiaţiilor electromagnetice care impresionează retina 
ochiului uman, cu radiaţii cuprinse între 760 nm și 400 nm20.

În evaluarea efectelor nocive ale luminii, se vor ţine cont de următorii factori: compoziţia 
spectrală, intensitatea iluminării, durata expunerii la lumină cât şi a naturii materialelor expuse. 
Lumina este energie. Energia necesară declanşării unei reacţii chimice a fost definită ca Ea, așa 
cum s-a mai arătat și în cazul temperaturii. Procesele chimice care sunt determinate de Ea a lu-
minii sunt definite ca procese fotochimice, la acestea participând și apa, oxigenul și alţi reactanţi, 
lumina contribuind doar cu Ea. Degradările produse de iluminat pot fi exprimate printr-un alt 
tip de reacţie numită fotoliză, proces chimic în urma căruia energia radiaţiilor UV21 poate rupe 
direct legăturile chimice ale substanţelor. Trebuie menţionat faptul că fotoliza este posibilă doar 
cu ajutorul unor niveluri energetice foarte mari, pe care le au doar radiaţiile UV, ce nu pot pă-
trunde în sălile muzeale de expunere (l = 300 - 320)22.

Procesele fotochimice sunt foarte complexe, desfășurarea lor depinzând de mulţi factori și 
condiţii: intensitatea și durata iluminării, umiditatea, calitatea materialelor expuse etc. Un factor 
principal îl constituie calitatea spectrală a radiaţiilor cât și intensitatea acestora. Prin calitate 
spectrală înţelegem natura amestecului de radiaţii pe care le emite sursa de lumină. În afara ra-
16 Ibidem, p. 65.
17 Ea - în cuprinsul acestei lucrări va semnifica întotdeauna energia de activare.
18 Energia de activare, https://www.britannica.com/science/activation-energy (accesat la 13.05.2019).
19 Nicoleta Melniciuc - Puică, Elena Ardelean, op. cit., p. 140-142.
20 Aurel Moldoveanu, op. cit., p. 112.
21 UV - în cuprinsul acestei lucrări va semnifica întotdeauna (raze) ultraviolet.
22 Aurel Moldoveanu, op. cit., p. 116.
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diaţiilor din spectrul vizibil, toate sursele de iluminat din muzee conţin şi radiaţii ce nu ajută cu 
nimic procesul de vizualizare: IR23 și UV. 

Legislaţia românească actuală recomandă ca nivelul iluminării bunurilor de natură organică 
să fie reglat în funcţie de gradul lor de sensibilitate la degradarea foto-chimică, să nu depășească 
nivelul maxim admis de luc și x ore anual. În general se recomandă următoarele valori ale ilu-
minării: 50-80 lucși pentru cărţi, documente, miniaturi, acuarele, grafică, iar componenta UV 
emisă de sursele de iluminat nu trebuie să depășească 75 W/lm (microwatt/lumen)24.

Structura și compoziţia materialelor determină probabilitatea ca un obiect să sufere procese 
fotochimice mai intense sau nu. Posibilitatea ca un obiect să fie deteriorat de lumină este legată 
de însușirea intrinsecă a acestuia de a absorbi sau de a reflecta energia radiantă. Există deosebiri 
în modul de a reacţiona al unui tip de material în raport cu altul, dar și între diferitele tipuri de 
materiale ale aceleiași grupe. Cea mai rezistentă hârtie este cea fabricată din zdrenţe textile, în 
timp ce cea mai sensibilă la degradarea fotochimică este hârtia de ziar. Acest fapt se poate explica 
prin existenţa unui procent mare de lignină și hemiceluloze în hârtia de ziar, componente foarte 
instabile din punct de vedere chimic și care nu se găsesc în hârtia fabricată din deșeuri textile, ce 
are în componenţa sa numai fibre lungi de celuloză25.

Acţiunea luminii asupra bunurilor culturale pe suport papetar are următoarele efecte:
•	 reacţiile chimice declanșate în prezenţa luminii continuă și în absenţa ei;
•	 deteriorările provocate de lumină au un caracter ireversibil;
•	 efectul luminii este cumulativ: o expunere scurtă la lumină intensă este echivalentă cu o 

expunere mai îndelungată la o intensitate mai mică a luminii. Spre exemplu o expunere de 7 ore 
la 100 lx26 este echivalentă cu o expunere de 100 de ore la 7 lx;

•	 sursele de lumină vizibilă și infraroșie, cum ar fi soarele și becurile incandescente, ge-
nerează căldură, ceea ce duce la creșterea temperaturii. Aceasta mărește viteza de degradare a 
componentelor chimic instabile și, totodată, modifică valorile UR ;

•	 radiaţiile IR provoacă deshidratarea hârtiei și diminuarea proprietăţilor fizico-mecani-
ce;

•	 lumina naturală este cea care conţine cea mai mare parte a radiaţiilor UV, de aceea ea 
trebuie filtrată27.

Poluarea atmosferică
Poluarea, denumită și poluarea mediului, reprezintă adăugarea oricărei substanțe (solidă, li-

chidă sau gazoasă) sau a oricărei forme de energie (cum ar fi căldură, zgomot sau radioactivitate) 
în mediul înconjurător, la o rată mai mare decât cea la care poate fi dispersată, descompusă, reci-
clată sau depozitată într-o formă inofensivă28. Poluarea reprezintă, așadar, tot ceea ce este străin 
compoziţiei naturale a aerului, respectiv a mediului înconjurător. 

Poluanţii mediului înconjurător sunt alcătuiţi din praf, fum, gaze reactive (dioxidul de sulf și 
oxizii de azot), amoniac, formaldehidă etc. Aceste elemente sunt rezultatul unor surse naturale 
și biologice sau al unor procese industriale. Însă, indiferent de sursa lor, poluanţii sunt foarte 
nocivi. Pătrunzând în sălile de expoziţie sau depozite, induc procese chimice complexe care afec-
tează starea de conservare a bunurilor culturale. Principalele procese chimice induse de poluanţi 
sunt cele de oxidare, cele mai afectate fiind bunurile de natură organică29.
23 IR - în cuprinsul acestei lucrări va semnifica întotdeauna (raze) în infraroșu.
24 Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restau-
rare a bunurilor culturale mobile clasate, http://www.bcu-iasi.ro/docs/HG1546-2003.pdf (accesat la 
13.05.2019).
25 Aurel Moldoveanu, op. cit., p. 126-127.
26 lx - în cuprinsul acestei lucrări va semnifica întotdeauna lux.
27 Nicoleta Melniciuc - Puică, Elena Ardelean, op. cit., p. 145-146.
28 Poluarea (definiţie), https://www.britannica.com/science/pollution-environment (accesat la 
14.05.2019).
29 Aurel Moldoveanu, op. cit., p. 144.
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Praful are o compoziţie eterogenă și variabilă. De obicei conţine particule chimice de naturi 
și origini diverse, ouă de insecte, spori de microorganisme și polen de flori. Această compoziţie 
variază în funcţie de localizarea bibliotecii sau arhivei, a stării de conservare a materialului pape-
tar și a activităţilor ce au loc în imediata apropiere. 

Elementele de origine biologică și chimică conţinute în praf pot deteriora arhivele și biblio-
tecile, iar pentru a preveni acest lucru, cărţile ar trebui să fie desprăfuite în mod regulat și meto-
dic. În timpul acestei operaţii, se vor folosi aspiratoare, iar personalul va folosi măști, mănuși şi 
întregul echipament de protecţie30.

Praful conţine, de asemeni, și componenţi anorganici: nisip, sare, argilă, negru de fum, căr-
bune, cenușă, var, ciment, metale etc.31. Praful este o substanţă higroscopică, fapt ce atrage și 
favorizează condensul pe suprafaţa obiectelor, contribuind la coroziunea obiectelor metalice, iar 
combinat cu forţe de frecare duce la zgârierea suprafeţelor obiectelor. 

Gazele și vaporii activi care afectează obiectele pe suport papetar și care sunt prezente în 
atmosfera tuturor orașelor sunt: oxigenul, apa, dioxidul de sulf, oxizii de azot, ozonul, hidroge-
nul sulfurat și amoniacul. Dioxidul de sulf și oxizii de azot, în combinaţie cu vaporii de apă din 
atmosferă, dau naștere acizilor sulfuric și azotic, acizi extrem de puternici cu efecte dezastruoase 
asupra hârtiei. Încleierea hârtiei cu colofoniu duce la creşterea absorbţiei de dioxid de sulf, un alt 
element care are o afinitate deosebită pentru acest gaz fiind lignina din hârtie32. 

Poluanţi interni activi sunt generaţi, în cadrul muzeelor, de obiecte sau materiale auxiliare 
folosite pentru etalare sau în scop decorativ, care emit anumite substanţe chimice ce pot modifica 
starea obiectelor33. Poluanţii prezenţi în interiorul clădirilor sunt foarte diverși şi complecși, cu 
efecte nocive asupra bunurilor de patrimoniu: acizi organici și anorganici, aldehide, peroxizi, 
solvenţi, plastifianţi, antioxidanţi. De asemeni, alte surse ale poluării interne pot fi: instalaţiile 
de climatizare (aerul din aceste instalaţii poate conţine săruri minerale, apa poate fi infestată fa-
vorizând atacul biotic), produsele utilizate pentru dezinfecţii(mai ales cele pentru fumigaţii care 
pot conţine clor sau sulf, cu efect de rigidizare a materialelor și corodarea metalelor) și produsele 
pentru curăţenie (utilizarea produselor pe bază de hipoclorit și amoniac)34.

Factorii de degradare biologici
Factorii ce favorizează dezvoltarea agenţilor biologici pe materialele de bibliotecă sunt: pra-

ful, ventilaţia slabă, iluminatul impropriu, temperaturile crescute, UR crescută, materialele nea-
decvate folosite în manufactura și restaurarea cărţilor și mobilierul nepotrivit35.

1. Insectele
În biblioteci, arhive şi depozite de carte veche sunt cunoscute peste 70 de specii de insecte ce 

deteriorează fondurile acestora. Aceste insecte se împart în două mari grupe:
- Cele ce trăiesc în biblioteci și pentru care cărţile constituie sursa de hrană
- Cele care își efectuează ciclul vital în materialele de bibliotecă și în lemn și nu ies decât 

când au atins stadiul de adult36.
Insectele deteriorează hârtia, cartonul, pielea, pergamentul, adezivii de natură vegetală și ani-

mală, lemnul și textilele, materiale ce se găsesc în mod obișnuit în componenţa cărţilor. (Fig. 2).
2. Bacteriile şi fungii sunt specii de microorganisme ce degradează materialele de arhivă și 

bibliotecă. Acestea provoacă alterări cromatice și structurale. Alterările cromatice au forme nere-
30 Fausta Gallo, Biological factors in deterioration of paper, ICCROM, Rome, Italy, Sintesi Grafica s.r.l., 
1985, p. 43.
31 Nicoleta Melniciuc - Puică, Elena Ardelean, op. cit., p. 149.
32 Ibidem, p. 151-153.
33 Aurel Moldoveanu, op. cit., p. 148.
34 Ibidem, p. 151-158.
35 Fausta Gallo, op. cit., p. 43.
36 Fausta Gallo, Cauze biologice ale degradării materialelor de bibliotecă, in: „Probleme de patologie a 
cărţii. Culegere de material documentar”, vol. 31, București: Biblioteca Naţională a României, 1995, 
p. 33.
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gulate sau rotunde, cu diferite culori precum roșu, violet, galben, maro, negru, etc. și cu diferite 
intensităţi (Fig. 1, 4). Printre alterările cromatice se întâlnește așa numitul foxing (Fig. 7), ce se 
prezintă sub forma unor pete mici de tonalităţi diferite, de la bej la ruginiu, fluorescente în lu-
mină ultravioletă37.

Cele mai întâlnite specii de fungi aparţin genului Aspergillus, Penicillium şi Chaetomium. 
Statisticile arată, de asemenea, că cel mai mare procentaj de infecţii este datorat genului As-
pergillus (aproximativ 30%) și Penicillium (mai mult de 30%). Aceasta se explică prin faptul că 
sporii unor specii ai acestor fungi omniprezenți sunt capabili să germineze în medii cu o UR de 
62 - 65%38. Alterările structurale sunt produse de enzime, ce fac ca materialele să devină fragile.

Pentru a evita, în limite mari, posibile infecţii şi infectări, este recomandat ca materialele din 
biblioteci şi arhive să fie păstrate în locuri bine ventilate în care valorile temperaturii şi ale UR să 
fie păstrate în următoarele limite:

Temperatura..............16 - 18°C
UR..............................49 - 60%39

3. Rozătoarele
Rozătoarele au un efect mecanic distructiv asupra hârtiei. Ele tind să trăiască în clădiri vechi, 

fiind exterminate de cele mai multe ori prin otrăvire. Degradările provocate de rozătoare în arhi-
ve, biblioteci și depozite de carte sunt:

- Distrugerea cărţilor/documentelor pentru procurarea hârtiei necesare cuiburilor (Fig. 5)
- Declanșarea incendiilor prin roaderea cablurilor electrice
- Degradarea documentelor din cauza excrementelor corozive40.
Restaurarea obiectelor pe suport papetar
Înainte de restaurare, bunul cultural mobil este cercetat din punct de vedere fizic, chimic și 

biologic în laboratorul de investigaţii în vederea stabilirii deteriorărilor,cauzelor, factorilor de 
deteriorare și a metodologiei de restaurare. Corelarea rezultatelor și raportarea acestora la evo-
luţia tehnologiilor trebuie să conducă și la rezolvarea unor probleme de datare și autentificare. 
Analizele trebuie să se efectueze, pe cât este posibil, prin metode nedistructive sau microdistruc-
tive care nu afectează integritatea bunului cultural mobil. După finalizarea cercetării, bunul cul-
tural mobil se trimite, împreună cu documentaţia, la laboratorul de restaurare pentru stabilirea 
metodologiei de restaurare. Restauratorul întocmește dosarul de restaurare pe care îl prezintă, 
împreună cu bunul cultural mobil, comisiei de restaurare41. 

În cursul procesului de restaurare se vor respecta următoarele principii:
a) restauratorul va păstra în totalitate părţile originale ale obiectului. Intervenţiile acestuia nu 

trebuie să înlăture, să diminueze sau să falsifice părţi ale obiectului (Primum non nocere);
b) vor fi folosite materiale similare celor originale sau, pe cât posibil, unele care să aibă 

proprietăţi fizico-mecanice cât mai apropiate celor originale (Compatibilitatea materialelor);
c) vor fi utilizate materiale, substanţe etc. care au fost experimentate sau testate în condiţii 

controlate, suficient de riguroase,ce să poată determina incompatibilitatea cu obiectul şi posibi-
lele efecte secundare;

d) vor fi folosite materiale și substanţe reversibile care să poată fi îndepărtate ulterior, fără a 
afecta starea obiectului;

e) toate intervenţiile efectuate asupra obiectului trebuie să fie vizibile fie prin examinare di-
rectă, fie prin intermediul documentaţiei din dosarul de restaurare (Lizibilitatea intervenţiilor);

37 Fausta Gallo, Cauze biologice ..., p. 37.
38 Fausta Gallo, Biological factors ..., p. 37.
39 Ibidem, p. 37-44.
40 Nicoleta Melniciuc - Puică, Elena Ardelean, op. cit., p. 178.
41 Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restau-
rare a bunurilor culturale mobile clasate, http://www.bcu-iasi.ro/docs/HG1546-2003.pdf (accesat la 
13.05.2019).
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f) nu vor fi efectuate completări dacă lipsește mai mult de 50% din original (Restaurarea se 
oprește unde începe ipoteza);

g) se va urmări evoluţia stării obiectului restaurat prin efectuarea de controale periodice42.
Procesul de restaurare al obiectelor pe suport papetar cuprinde, în majoritatea cazurilor, 

următoarele etape: 
1. Dezinfecţia (în sectorul tratamentelor carantină), urmată de teste de viabilitate.
2. Fotografierea în ansamblu și în detaliu pe tot parcursul procesului de restaurare; nume-

rotarea paginilor și consemnarea fascicolelor (în cazul volumelor ce vor fi restaurate pe corp 
desfăcut).

3. Operaţii de curăţire a documentului
3.1. Metode uscate
Desprăfuirea este operația prin care se îndepărtează, cu ajutorul unui penson lat (Fig. 9), 

particulele de praf atașate de suportul papetar. Prezența prafului pe suport determină apariția 
patinei funcționale (Fig. 3, 8) (datorită particulelor grase), ce duce la abraziunea suprafeței dato-
rită existenței în praful din atmosferă a unor particule minerale de ciment. Praful determină un 
atac chimic cauzat de aciditatea particulelor poluante ce degradează hârtia, particulele metalice 
catalizând reacțiile de degradare. De asemeni, prezența prafului și a unui microclimat neco-
respunzător, măresc riscul de contaminare și infectare a obiectului. Desprăfuirea mai poate fi 
executată cu ajutorul aspiratoarelor de mână, cu mențiunea că pentru desprăfuirea obiectelor 
sensibile, cum este și cazul cărții vechi sau al documentelor grafice, se folosesc miniaspiratoare 
potrivite, pentru prevenirea riscurilor de absorbție a fragmentelor de filă, peria aspiratorului se 
protejează cu o bucată de tifon43.

Curațarea mecanică constă în îndepărtarea unor depozite străine de materialul original, de-
puse superficial de pe toate suprafețele, folosind o radieră moale sau pulberi de radieră. Particu-
lele solide care nu sunt îndepărtate prin această procedură ușoară de abraziune pot fi îndepărtate 
cu atenție cu un bisturiu. Toate depozitele de suprafață trebuie îndepărtate prin abraziune sau 
prin spargere înainte de efectuarea oricărui tratament apos sau cu alte tipuri de soluții, deoarece 
aceste particule de murdărie pot fi introduse între fibre ceea ce duce la îngreunarea procesului 
de curățare. Este important de reținut că această curățire este una superficială, deci nu trebuie 
insistat în utilizarea radierei. Acest lucru ar putea provoca rupturi ale fibrelor de celuloză, care ar 
altera structura fizică a materialului tratat44.

Curățirea cu solvenți
Curățarea cu solvenți organici se practică pentru îndepărtarea impurităților pe bază de gră-

simi, uleiuri, ceară, adeziv de scotch și a petelor de pix, în funcție de caz, tratamentul se aplică 
local (prin tamponare) sau general (prin imersie). Solvenții cei mai folosiți în lucrările de restau-
rare sunt alcoolul etilic, acetona, xilenul, toluenul, piridina, dimetil-formamida, glicerina45.

4. Desfacerea blocului de carte (dacă legătura cărţii este deteriorată)
3.2. Curațarea umedă.
Spălarea - curățarea cu apă sau cu soluții apoase (Fig. 11) este cea mai folosită metodă de 

curățire umedă. Această metodă se aplică prin tamponare, pensulare, imersie (cu clătire repetată 
sau fără clătire), aspersie. Pentru tratament se folosește, de regulă apă dedurizată, apă distilată 
sau apă foarte curată, săracă în săruri și cu pH cât mai aproape de punctul neutru. Pentru lu-
cru, apa este adusă la temperatura de cca. 37°C. Spălarea are o acțiune benefică multiplă asupra 
hârtiei: elimină fracțiunile solubile și în mod special acizii solubili; elimină pulberile și patina 
42 Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restau-
rare a bunurilor culturale mobile clasate, http://www.bcu-iasi.ro/docs/HG1546-2003.pdf (accesat la 
13.05.2019).
43 Florea Oprea, Manual de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor grafice, Bucureşti: Editura 
Muzeului Literaturii Române, 2009, p. 336.
44 José Vicente Vergara Peris, op. cit., p. 35-36.
45 Florea Oprea, op. cit., p. 345.
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grasă; regenerează fibrilația hârtiei restabilind împâslirea fibrelor; regenerează fracturile de fibră 
eliminând defectele de pliere sau șifonare etc.46.

5. Deacidifierea hârtiei are două scopuri: neutralizarea acizilor din hârtie și depunerea unei 
rezerve alcaline pentru a proteja hârtia de acizii viitori și de hidroliză. Deacidifierea ar trebui să 
aducă pH-ul hârtiei între 7,5 și 9. Pentru a neutraliza toți acizii din hârtie, aceștia trebuie tratați 
cu substanțe chimice care reacționează cu acizi și formează săruri inerte ca produși finali. Can-
titatea bazei folosite trebuie să fie mai mare decât cea necesară pentru neutralizarea materialului 
tratat. Acest exces ar trebui să rămână pe hârtie și va fi reactiv numai împotriva acizilor, fiind 
consumat doar atunci când s-a format din nou suficient acid pentru a reacționa cu aceasta. Dea-
cidifierea hârtiei prin pulverizare nu este o metodă foarte eficientă deoarece produsul chimic 
utilizat ca rezervă alcalină nu pătrunde în mod adecvat în structura hârtiei, acizii prezenți în 
aceasta continuând să degradeze fibrele celulozice47.

Restauratorii folosesc, de preferință, metode apoase de deacidifiere, deoarece oferă multe 
avantaje. Apa va elimina acizii solubili, produsele de degradare, precum și produsele rezultate 
din reacțiile de neutralizare. Spălarea și uscarea sub o greutate redusă a hârtiei tratate tinde să 
ofere flexibilitate și prospețime fibrelor, ceea ce contribuie la o refibrilare mai puternică a aces-
tora48.

În practică de laborator se folosește o soluție saturată de hidroxid de calciu Ca(OH)2 0,2%. 
Materialul tratat cu această soluție poate atinge un pH de 8,5, adică oferă o bună rezervă alca-
lină. Această soluție se prepară prin agitarea a 2g de hidroxid de calciu într-un litru de apă, de 
preferință distilată. Această soluție va avea un pH de aproximativ 12, ceea ce va permite depozi-
tarea unei rezerve alcaline de carbonat de calciu CaCO3 atunci când excesul de hidroxid de calciu 
Ca(OH)2 reacționează cu dioxidul de carbon CO2din atmosferă.

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O
49

6. Uscarea liberă pe foi de filtru pe rastele.
7. Reîncleierea (Fig. 12) se realizează prin aplicarea unui strat de agent de încleiere, fibrele de 

celuloză sunt protejate de contactul direct cu mediul, agentul de încleiere original pierzându-se 
prin hidroliza enzimatică sau în cursul operațiilor de curățire prin abraziune și a celor de spălare. 

8. Uscare liberă pe foi de filtru pe rastele.
9. Presarea între hârtii de filtru la presa de legătorie.
10. Consolidarea fisurilor cu văl japonez în zonele puternic fragilizate și în zonele fisurilor.
11. Reîntregirea zonelor lipsă cu hârtie japoneză prin metodele„la simplu” și/sau „la dublu”. 

În stare normală, colile de hârtie și filele unei cărți au o suprafață continuă, lipsită de întreruperi 
de material. În situația unor degradări, această continuitate materială poate să fie întreruptă sau 
descompletată pe arii mai mari sau mai mici. Completarea golurilor constituie o operațiune de 
restaurare din categoria tratamentelor de consolidare a hârtiilor degradate. Scopul completării 
golurilor este acela de a restabili integritatea și rezistența mecanică a suportului grafic şi de a 
stabiliza părțile originale ale hârtiei scrise50.

Tehnica „la dublu” (Fig. 13, 14, 15) se realizează astfel: se așează hârtia de completare (hârtia 
japoneză) pe sticla mesei de lucru, foaia cu zona lipsă așezându-se peste cea nouă. Cu fălțuitorul 
se marchează ușor pe hârtia japoneză conturul zonei lipsă. Se decupează din aceasta două peti-
ce identice, cu conturul apropiat de cel al zonei lipsă dar cu o rezervă excedentară de 2-3 mm. 
Marginile zonei lipsă se încarcă cu adeziv, un petic de hârtie japoneză fiind așezat sub zona lipsă, 
cu partea rugoasă în sus. Se pensulează marginile care se presează ușor cu fălțuitorul pe hârtia 
japoneză, apoi se pensulează adeziv pe întreaga suprafață a peticului peste care se așează al doilea 
petic cu partea rugoasă în jos. Se presează totul cu fălțuitorul, întregul ansamblu lăsându-se la 
46 Ibidem, p. 344.
47 José Vicente Vergara Peris, op. cit., p. 48-49.
48 Ibidem, p. 49.
49 Ibidem.
50 Florea Oprea, op. cit., p. 367-368.
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uscat pe sticla mesei de lucru. După uscare și presare se îndepărtează surplusul de hârtie japo-
neză cu ajutorul bisturiului, pensulându-se adeziv peste marginile reîntregirii. După uscare și 
presare operația de curățire a surplusului se reia pe verso-ul foilor.

Tehnica „la simplu” este asemănătoare celei „la dublu”, doar că hârtia japoneză are aceeași 
grosime cu cea a hârtiei cărții, iar pe suprafața peticului nu se mai pensulează adeziv, ci doar pe 
marginile lacunei.

12. Presarea între hârtii de filtru.
13. Refacerea fascicolelor și fălţuirea lor (Fig. 16).
14. Presarea finală
15. Refacerea legăturii cărţii prin coaserea fascicolelor și atașarea coperţilor
16. Confecţionarea casetei de protecţie din carton neutru.
Datorită importanței lor culturale permanente, este necesară conservarea cărților și a do-

cumentelor și transmiterea informațiilor pe care acestea le conțin. Conservarea înseamnă 
menținerea obiectelor în stare fizică bună, astfel încât acestea să poată îndeplini funcția pentru 
care au fost proiectate. Ea încearcă să prevină deteriorarea sau distrugerea acestor obiecte și să 
repare orice efecte care le pot împiedica sau amenința funcția. Acest prim obiectiv este atins prin 
metode preventive, al doilea prin metode curative (restaurare). Metodele de conservare preven-
tivă încearcă să creeze un mediu ideal în care, pe cât posibil, obiectele nu sunt puse în pericol 
fiindu-le păstrată integritatea fizică și chimică, adică permanența și durabilitatea lor. Eficacitatea 
abordării conservării preventive depinde de cunoașterea caracteristicilor obiectelor și a cauzelor 
deteriorării și a materialelor utilizate în confecţionarea acestora51.

51 The preservation and restoration of paper records and books: a ramp study with guidelines, https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000063519 (accesat la 13. aprilie 2019).

Fig. 1. Apostol, București, 1784. Se obser-
vă urmele unui atac fungic care a urmat 
unei infiltrări de apă ce a determinat și 
pierderea agentului de încleiere;însemnări 
manuscris cu cerneală ferogalică (Muzeul 
Eparhial Huși)

Fig. 2. Antologhion, Iași, 1726. Atac xilofagic, 
halouri de apă, restaurări empirice (Muzeul 
Eparhial Huși)
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Fig. 3. Ceaslov (slavonă), Kiev, 1742. Aspecte ale 
blocului de carte: patina funcţională, depozite de 
ceară, însemnări manuscris cu cerneală ferogalică 
(Muzeul Eparhial Huși)

Fig. 4. Biblia, Blaj, 1795. Atac fungic ce a 
urmat unei infiltrări de apă care a deter-
minat pierderea agentului de încleiere și 
degradarea ireversibilă a hârtiei (Muzeul 
Eparhial Huși)

Fig. 5. Antologhion, Iași, 1806. Lipsuri de su-
port ale scoarței de lemn și învelitorii din piele, 
pierderi de suport papetar datorate acțiunii ro-
zătoarelor, deformarea blocului de carte în zona 
cotorului (Muzeul Eparhial Huși)

Fig. 6. Minunile Maicii Domnului (manuscris).
Cerneală ferogalică puternic acidă ce a distrus inte-
gritatea hârtiei (Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” 
Vaslui)
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Fig. 7. Biblia, Sankt Petersburg, 
1819. Pete de foxing (parohia 
Sfinții Apostoli Petru și Pavel - 
Dumbrăvița, Iași)

Fig. 8. Ceaslov, Iași, 1797. Aspecte ale blocului de carte: 
patina funcţională, intervenţii empirice de restaurare, de-
pozite de murdărie (Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” 
Vaslui)

Fig. 9. Viețile sfinților pe luna noiembrie, 
Neamț, 1811. Operaţia de curăţire uscată a 
filelor prin desprăfuire cu un penson lat. (Mu-
zeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui)

Fig. 10. Viețile sfinților pe luna noiembrie, 
Neamț, 1811. Desfacerea blocului de carte 
(Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui)
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Fig. 11. Liturghier(manuscris), sec. XIX. 
Tratamente de curățire umedă prin 
imersie (Muzeul Județean „Ștefan cel 
Mare” Vaslui)

Fig. 12. Liturghier (manuscris), sec. XIX. Uscarea 
filelor după tratamentul de reîncleiere (Muzeul 
Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui)

Fig. 13. Liturghier (manuscris), sec. XIX. 
Tratamente de completare a suportului 
papetar prin tehnica „la dublu” (Muzeul 
Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui)

Fig. 14. Liturghier (manuscris), sec. XIX. Trata-
mente de completare a suportului papetar prin 
tehnica „la dublu” (Muzeul Județean „Ștefan cel 
Mare” Vaslui)

Fig. 15. Liturghier (manuscris) sec. XIX. Filele 
din componența celor două scoarțe ale cărții 
după procesul de restaurare (coperțile cărții 
au fost alcătuite prin lipirea mai multor bucăți 
de file manuscris mai vechi): dimensiuni dife-
rite, tipuri diferite de hârtie, scriere și cerneală 
utilizată, completări și consolidări ale acestora 
(Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui)

Fig. 16. Liturghier (manuscris), sec. XIX. Refacerea 
fascicolelor în vederea relegării cărții (Muzeul Județean 
„Ștefan cel Mare” Vaslui)
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ILUSTRAŢII LA POEZII ÎN GRAFICA DE CARTE A ARTISTULUI PLASTIC 
IURIE BRAȘOVEANU

ILLUSTRATIONS ON POETRY IN THE BOOK GRAPHICS OF THE FINE 
ARTIST IURIE BRAŞOVEANU

Summary. The visual artist, teacher and poet Iurie Braşoveanu created illustrations and covers 
for the books of poets from the Republic of Moldova, Romania, Italy, Cuba, Armenia, Israel, etc. The 
illustrations signed by the artist are created in the pen ink technique, sometimes combined with wa-
tercolor. In them, the author uses various forms of symbolism approached in a surreal, geometric way, 
with abstract elements. Consisting of multiple points, the transparency of his graphic structures is 
associated with neo-impressionist painting made in the pointelist technique. The compositions of the 
illustrations include portrait images enriched with details and plastic elements descovering symbolic 
contents related to life (activity), spirit and destiny. This ideational triad also suggest plastic medita-
tions of religious content based on sacred and divine symbols.

Keywords: illustration, graphics, poetry, symbol, sacred, destiny, portrait. 

Artistul plastic, profesorul și poetul Iurie Brașoveanu a creat ilustraţii și coperţi pentru cărţile 
poeților din Republica Moldova, România, Italia, Cuba, Armenia, Israel etc.

Iurie Brașoveanu s-a născut la 7 noiembrie 1962, în satul Copăceni, raionul Sângerei (județul 
Bălți) din Republica Moldova. Între anii 1975 și 1977 a studiat la Școala de Arte Plastice pentru 
copii din orașul Sângerei la profesorii Andrei Zatâca, Gheorghe Gorun, Nicolae Cibotaru. Mai 
departe, între anii 1977 și 1981, a studiat la Chișinău, la Colegiul Republican de Arte Plastice 
,,I. E. Repin” (act. „A. Plămădeală”) în clasa profesorilor Veaceslav Torpan, Anatol Mocanu și Igor 
Necitailo. Studiile superioare în domeniu a făcut la Universitatea Pedagogică de Stat ,,I. Creangă” 
(facultatea de grafică și pictură), 1984–1989, la profesorii Veaceslav Torpan, Ion Vatamaniță, 
Vlad Bolboceanu și Ion Sfeclă. Fiind profesor de gradul întâi, conducător al reuniunii metodice 
a profesorilor de arte plastice, timp de 20 de ani (1981–2001), a predat arte plastice la catedrele 
școlilor din orașul Sângerei. Din octombrie 2001 până în iunie 2020, aflându-se în Franța și Italia 
s-a ocupat în prevalență de pictura iconografică, tablouri religioase și portrete, restaurări de mo-
bilă de anticariat, icoane și tablouri, revenind în Ţară cu expoziţii personale. În prezent, artistul 
este participant activ la expoziţiile naţionale și internaţionale cu lucrări de grafică, fiind menţio-
nat cu mai multe distincţii în domeniu. Recent, revenind la baștină, artistul a devenit membrul 
titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova1.

Ilustraţiile semnate de artistul plastic Iurie Brașovenu sunt create în tehnica tușului cu pe-
niţă, uneori combinată cu acuarelă. În ele autorul recurge la diverse forme de simbol abordat 
suprarealist, geometric, cu elemente de abstract2. Constituită din multiple puncte, transparenţa 
structurilor sale grafice se asociază cu pictura neoimpresionistă realizată în tehnica pointelistă. 

1 Arhiva Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Dosarul personal al lui Iurie Brașoveanu. 
2 Dumitru Popovici, E luna lui brumar, Chişinău: Lexon-Prim, 2019, 148 p.
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De fapt, creația plasticianului Iurie Brașoveanu3 din domeniul graficii de carte se referă la 
ultimele două decenii, care reprezintă etapa matură a activității sale grafice. Deci, ne propunem 
spre analiză cele mai noi și mai actuale lucrări ale artistului, inedite și prin faptul că acestea ilus-
trează doar literatură poetică și se încadrează într-o serie grafică unică integrabilă și în domeniul 
graficii de șevalet. 

Autorul primei cărţi ilustrate cu genericul „Mai sus de umbra durerii”, 1997, „Pontos”, 
Chișinău a fost însuși artistul. Acest debut a sugerat avansarea în abordarea metodelor tehnice 
și ideatice. Au urmat cărţile semnate de Elena Răilean „Lumina sufletului meu”, 2001; Marce-
la Mardare „Nelimita iubirii”, 2002 (ambele la editura „Pontos”). De fapt, artistul are o bogată 
3 https://stiripozitive.eu/2020/05/26/iurie-brasoveanu-cel-care-creeaza-da-viata-lucrarilor-in-orice-
colt-al-lumii/ (accesat la 10.03.2021).

Iurie Brașoveanu. Schiţe de ilustraţii la ,,E luna lui brumar” de Dumitru Popovici, Chișinău: Tipografia  
„Lexon-Prim”, 2019

Iurie Brașoveeanu. Coperta cărţii „Nelimita iubirii” de Marcela Mardare. Chișinău: „Pontos”, 2002; schiţa de coper-
tă pentru „Fructe amare” de Rodi Vinau, Târgoviște: „Singur”, 2013
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experiență de colaborare cu această editură. Aici au fost editate cărțile cu ilustrații și coperți 
semnate de graficianul Iurie Brașoveanu la creația poetică a lui Sergiu Matei, Eugenia Manea 
Cernei și Galina Furdui etc.

Artistul a ilustrat operele semnate de Rodi Vinau, Gaetano Longo, Alexandra Hangan, Cristi-
na Maria Niță, Miguel Barnet, Gherghina Tofan, Liliana Roibu, Dumitru Popovici, Rodica Danu 
și Ștefania Burnea, Olesea Dânga, Nicolae Florea, Anatol Gugel, Ion Vornicu, Nicolae Dabija, 
Victor Ciobanu, Monica Levinger, Adrian Erbiceanu ș.a. 

Cărţile autoarei Veronica Bumbu „A tainei plăsmuire”, 2019, „Ro.cart”; ,,La ceazione del mi-
racolo”, 2020, „Pontos”; ,,Coroana de spini Luminii”, „Ro.cart”, 2020 au fost editate la Chișinău și 
București.

O direcție aparte a creației artistului reprezintă portretele scriitorilor, artiștilor plastici și altor 
oameni iluștri (Mihai Eminescu și Veronica Micle, Leonida Lari, Grigore Vieru, Nicolae Dabi-
ja, Claudia Partole, Gheorghe Vrabie, Maria Mardare-Fusu, Nicolae Roibu ș.a.). Aceste portrete 
sunt concepute pentru a fi plasate pe coperțile cărților semnate de aceste personalități notorii sau 
dedicate creației lor.  Evidențiem cele două portrete ale Veronicăi Micle și lui Mihai Eminescu, 
două separate și unul comun. Aceste portrete continuă reciproc ideile creative ale artistului asu-
pra operei eminesciene. De fapt, ele au ilustrat cărțile diferite: „Îți cânt nemărginirea” de Rodica 
Danu și Burnea Ștefania, și „A tainei plăsmuire” de Veronica Bumbu, Editura „Ro.cart”, Bucu-
rești, 2019.

Iurie Brașoveanu. Ilustraţii la cartea „A tainei plăsmuire” de Veronica Bumbu, București: „Ro.cart”, 2019 
și „Îți cânt nemărginirea” de Rodica Danu și Burnea Ștefania, București: „Izvorul Cuvântului”, 2020

Iurie Brașoveanu. Schiţa și coperta cărţii „Fotografo de 
relȧmpagos” de Nicolae Dabija, Chișinău: „Pentru L&A”, 2017
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În 2017, unul dintre cele două mari premii ale Festivalului Internaţional de Poezie din Ha-
vana, Cuba – Premiul „Dulce María Loynez” a fost acordat poetului Nicolae Dabija (Republica 
Moldova) pentru volumele „Fotógrafo de Relámpagos” („Fotograful de fulgere”), tradus în spa-
niolă de Justo Jorge Padron, candidatul din acest an la Premiul Nobel pentru literatură, și „El 
poeta, el amor y otras soledades” („Poetul, dragostea și alte singurătăți”), transpus în spaniolă 
de Gaetano Longo. Nicolae Dabija a fost distins cu acest prestigios premiu, oferit de către Uni-
unea Scriitorilor și Artiștilor din Cuba și Guvernul Cubei, „pentru eleganța operei sale”4. Iar pe 
coperta „Fotografului de fulgere” vedem portretul lui Nicolae Dabija creat de Iurie Brașoveanu 
ca și cum din nisipul aruncat în aer. Privind aceste punctulețe-particule din tuș observăm și 
alte forme asociative. Culoarea sepiei pe care a ales designerul coperții mai accentuează caracte-
rul asociativ al desenului. Stilistica structurii portretului sugerează romantismul chipului celui 
portretizat ca și cum atacat de o furtună, dar puternic și rezistent la acțiunile externe parvenite. 
Schița originală a acestei coperți mai include și peisajul văzut în depărtare, cu o bisericuță și o 
fântână aflate alături de linia orizontului. Caracterul monumental al portretului este susținut și 
siluete mărunte ale păsărilor în zbor. Ai impresia că se aude vântul, foșnetul hârtiei luate de vânt 
și strigăte ale păsărilor.

Analizând creația grafică și ilustrațiile semnate de plasticianul Iurie Brașoveanu observăm câ-
teva trăsături și direcții definitorii, care se trag din însuși specificul și subiectul poeziilor ilustrate. 
O bună parte a acestor opere grafice, prin metode compoziționale variate, lărgește spațiul seman-
tic al textelor poetice. Compozițiile ilustrațiilor sale includ elemente portretistice îmbogățite cu 
detalii și elemente plastice care îmbină conținuturi simbolice legate de activitate, spirit și destin. 
Această triadă ideatică asupra căreia străduie artistul include și meditațiile plastice de conținut 
religios bazate pe simbolurile sacre și divine5. Metamofrozele unificatoare a florilor, lumânărilor, 
ouălor, cuiburilor etc. sunt găselnițe originale ale gândirii plastice ale lui Iurie Brașoveanu. Au-
torul utilizează principii de aglutinare plastică reușind să valorifice nuanțe subtile ale sensurilor 
abordate simbolic.

Astfel, punctul și cercul, perlă și bilă sau structurile nisipoase ale desenelor sale care la fel pare 
că trec, curg sau se transformă în spumă marină, fum, molecule sau atomi sugerează gânduri 
despre viață în alte dimensiuni, macro- și microcosmice. Conceptele cosmogonice ale structuri-
lor compoziționale create de Iurie Brașovenu deschid cititorilor sau spectatorilor imagini vizuale 
4 https://nicdab.wordpress.com/ (accesat la 05.03.2021).
5 https://stiripozitive.eu/2020/05/26/iurie-brasoveanu-cel-care-creeaza-da-viata-lucrarilor-in-orice-
colt-al-lumii/ (accesat la 10.03.2021).

Iurie Brașoveanu. Ilustraţii la ,,Cerul din adâncuri” de Cristina Maria Niță, Roman: „Mușatinia”, 2019
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transcedentale. Mai amintesc și despre spectatorii fiindcă orice schiță de ilustrație sau copertă 
de carte semnată de artistul are un caracter vădit de șevalet. Deci, fiecare lucrare se înscrie per-
fect în spațiul expozițional sau poate avea și altă destinație utilitară, de tablou grafic care poate 
înfrumuseța orice interior public sau de locuință. 

La simbolurile sau elemente simbolico-alegorice deja remarcate se adaugă forme de ou, ima-
gini de păsări și fluturi în zbor. Aici observăm legături semantice ale ideilor dialectice, despre 
etapele și procesele de dezvoltare, evoluție permanentă și infinită cu cele de ordin spiritual, axio-
logic, care ne impun totodată să perseverăm și să amintim printre altele despre caracterul zbură-
tor al timpului, gândurilor sau lucrurilor trăite. Aceste forme de gânduri sau personaje înaripate, 
create în forma plastică iluzorie inedită, pe care ne oferă graficianul Iurie Brașoveanu descoperă 
noi valențe și straturi spirituale mult apropiate Divin. 

Caracterul contemplativ și meditativ al imaginilor sale este susținut prin mai multe procedee 
artistice: plasarea portretelor din ilustrațiile în cadrul peisajelor, în astfel de mod încât peisa-
jul sau natura devine parte componentă a portretului sau invers se dizolvă, transpar ca și cum 
arzând unul în altul. Scenografia acestora mai poate fi completată de o lumânare aprinsă sau 
deja arsă, perle sau bule de apă, folii de hârtie zburând, cotoarele unor cărți, indicând ca și cum 
atributele de creație și de destin, în sens poetic sau cel metaforic. Personajele zburătoare sau care 
înnoată în apă (în valurile propriilor idei poetice etc.) ne amintesc despre plăcerea pe care poate 
oferi creația unui maestru adevărat, care își cunoaște foarte bine meseria, iar talentul lui îi per-
mite să vadă și rezultatul așteptat sau dorit. 

De fapt, noțiunile „creație” și „Creator”, adică Cel ce a creat Universul au legături semantice 
comune și pot sugera multiple imagini fanteziste. Iurie Brașoveanu a simțit foarte bine aceste le-
gături, încât ele au devenit principalele subiecte și forme ale sale plastice. Ideile filosofice despre 
viața și soarta omului de creație și a Creatorului cel mare s-au transformat în propria lui stihie și 
au devenit crezul lui personal artistic.  Ideea sacrificării întru artă, poezie sau creație devine una 
dominantă6.

Pe lângă elemente și simboluri deja menționate, plasticianul Iurie Brașoveanu mai include 
în scheme compoziționale ale ilustrațiilor sale diverse forme geometrice (triunghiuri, pătrate, 
cercuri), care amplifică conținutul simbolic figurativ al imaginilor. Compozițiile sunt axate pe 
principiile de organizare verticale, orizontale sau concentrice. Tonalitatea, desenul, linia plastică 
capătă nuanțe de dramatism existențial accentuând maturitatea viziunilor plastice ale artistului. 
În unele cazuri, în rezolvările pur grafice apar nuanțe color, adesea reduse la minim. Spre exem-
plu, culoarea roșie, în calitate de culoare simbol sau camerton al compoziției plastice. Alături de 
varianta de design, decorativă de aplicare a culorilor, autorul mai recurge și la principiile coloris-
6 Dincolo de lumini. Muzica: Vasile Bulicanu, grafica: Iurie Brașoveanu, pe: https://www.youtube.com/
watch?v=GP9NrGqfcR0 (accesat la 05.03.2021).

Iurie Brașoveanu. Ilustraţii la „Cerul din adâncuri” de Cristina Maria Niţă, Roman: „Mușatinia”, 2019; 
„Dincolo de aripi” de Cristina Maria Niță, Iași: „PIM”, 2017
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tice picturale, în care culoarea se dizolvă cu apa, nuanțele devin mai fine și transparența acestora 
creează o altă atmosferă ce schimbă efectul vizual spre diverse conotații lirice. 

Creația artistului plastic Iurie Brașoveanu ne oferă formule plastice bine definite atât în plan 
semantic, cât și cel formal-stilistic, demonstrând libertatea și diapazonul larg al tensiunilor emo-
tive lirice și dramatice, mărețe și subtile. Adăugând liniilor și formelor caracteristicile unor struc-
turi vii, artistul încearcă să ne sugereze idei despre spiritul materiei și spiritualul artei. 

Iurie Brașovenu. Ilustrații pentru „Candela iubirii” de Eugenia Manea Cernei și Galina Furdui. Chiși-
nău: „Pontos”, 2016; ,,La creazione del miracolo” de Veronica Bumbu, Chișinău: „Pontos”, 2020 și de 
copertă pentru „Icoane vii” de Mariana Gurza, Roman: „Mușatinia”, 2020
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PRINCIPII ESTETICE ÎN DESIGN
AESTHETIC PRINCIPLES IN DESIGN

Summary. As a fundamental discipline in creating the work of art, aesthetic beauty is implement-
ed through multiple aspects related to graphic design, composition of shapes, light games, color com-
binations and semantic expressions.  A special role in the beautiful realization of the design project or 
of the plastic art work, is assumed by the coloristic effect, which manifests various actions in relation 
to human psychology.  Following them, the basic criteria in the harmonious realization of the artistic 
image are identified, taking into account some legalities and norms of aesthetic beauty.

Keywords: interior design, industrial, plastic arts, composition, ergonomics, space, shape, color, 
light, human psychology.

Interesul pentru design se evidențiază tot mai mult în mediul artistic al societății contem-
porane, prezentându- se ca „o activitate creatoare ce cuprinde o gamă largă de discipline”1. Deși 
cunoscut în limbajul profesional mai mult în perioada contemporană, termenul are o istorie 
îndelungată, provenind de la verbul latin „designare” – ce înseamnă „a trasa”, „a ordona”, sau 
„a indica”2. Principala semnificaţie a designului rămâne proiectarea estetică, care după cel de-al 
doilea război mondial, pătrunde în numeroase limbi pentru a desemna procesul complex de 
concepere și proiectare a formelor funcţionale și frumoase totodată, potrivit exigenţelor timpului 
de faţă3. Conform arealului disciplinar estetica industrială are implicații majore asupra imaginii 
perceptive și senzitive ale obiectului, contribuind la satisfacerea cerințelor de frumos în viața 
cotidiană. 

Primele abordări teoretice ale designului apar în secolul al XIX-lea și se referă la raportul de 
corespundere a formei și funcției produsului, apoi a funcționalismului estetic, a principiilor școlii 
Bauhaus (Germania), a constructivismului (Rusia) și altor probleme demarate de la începutul 
secolului al XX-lea. Ulterior se aduce în discuții problema styling-ului și caracterului comercial 
(Statele Unite ale Americii), esteticii industriale (Franța perioada postbelică), pop-designului, 
problema ecologică, socioculturologică, psihologică și de renaștere a tradițiilor culturale în plan 
mondial (perioada contemporană)4.

Astăzi designul capătă o importanță deosebită în activitatea managerială a întreprinderilor, 
instituțiilor sau companiilor de producție, asigurând aportul de îmbunătățire a imaginii compe-
titive pe piața concurenței. În acest sop domeniul își impune „cunoștințe economico-sociologice, 

1 E. Florea, Designul știință și disciplină de studii, Chișinău: „Copitec-Plus”, 2011, p. 7.
2 A. Rădoi, Salvarea omenirii de la poluarea fizică, estetică și morală, impune ca mileniul al treilea să fie: 
Mileniul designului, Timișoara: Imprimeria Mirton, 1996, p. 5.
3 L. Platon, Designul produsului, in: Conferința tehnico-științifică internațională „Probleme actuale 
ale urbanismului și amenajării teritoriului”, ediția a V-a. Chișinău: FUA, UTM, 2010, p. 136.
4 Ш. и П. Филл, История дизайна, Москва: Издательство КоЛибри, 2014, 511 p.
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de marketing, merceologie, management, de teorie și practică artistică”5, coordonate în mare 
parte prin prisma valorației estetice. Valoarea estetică este concentrată în conceptul general al 
frumosului, care exprimă dimensiuni ale universului uman, cu fenomene, idealuri sau percepții 
ale mediului socio-cultural al timpului. Prin interesul major pentru frumosul estetic, designul 
crează o legătură durabilă cu artele plastice, punând în valoare aceleași principii de lucru6. 

În amenajarea armonioasă a interiorului se urmărește realizarea optimă a diverselor proble-
me: utilizarea rațională a spațiului, asigurarea circulației, iluminarea suficientă, izolarea fonică, 
soluționarea ergonomică a mobilierului, crearea unui climat favorabil, asigurarea combinațiilor 
potrivite de culori, utilizarea judicioasă a textilelor, implicarea rezonabilă a decorului estetic ș.a. 
În urma acestora se decid materialele utilizate, stilistica elementelor și, desigur, corespunderea cu 
destinația utilitară a spațiului7. Scopul principal al acestor probleme este de a obține o ambianță 
estetică frumoasă cu o rezonanță favorabilă percepției umane8.

O filieră importantă de exprimare estetică a designului este valorația cromatică, care deter-
mină în același timp unul din factorii fundamentali ai dezvoltării capacităţii creatoare a omului. 
Noţiunea de culoare se referă simultan la două fenomene: senzaţia subiectivă de culoare și po-
sibilitatea unui corp de a părea colorat. De fapt, culoarea aparţine experienţei uzuale, ea nefiind 
o caracteristică intrinsecă a unui obiect, ci este o realitate subiectivă generată de interacţiunea a 
trei factori: ochiul, lumina și suprafaţa obiectului. În lipsa unuia dintre acești factori senzaţia se 
produce diferit sau nu se produce deloc. Din punct de vedere fizic, culoarea reprezintă o anumită 
bandă a spectrului electromagnetic, cu o lungime de undă capabilă de a stimula conurile retini-
ene. Astfel, culoarea este o caracteristică măsurabilă a luminii, în funcţie de intensitatea energiei 
radiante și de lungimea de undă9. Conform acestor prerogative, culoarea apare ca unul din cele 
mai importante elemente ale esteticii și reprezintă unul din elementele primordiale ale existenţei 
umane. Ea este prezentă în viaţa și activitatea noastră, punându-și amprenta pe tot ce ne încon-
joară: de la culorile din interiorul locuinţei, la cele din exteriorul ei (clădiri, străzi, magazine etc.). 

Cercetările și experienţele făcute de către specialiști au demonstrat că îmbinarea culorilor 
poate să influenţeze și să modifice senzaţia de confort, să afecteze funcţionalitatea și solicitarea 
diferitelor sisteme umane, să influenţeze psihicul omului. Astfel, se exercită influenţa asupra 
capacităţii cerebrale prin aparatul vederii implicit asupra capacităţilor fizice și neuro-psihice.

Dat fiind numărul important de funcţii nervoase acţionate în procesul vederii, acestea pot 
declanșa cauzele importante ale apariţiei percepției de oboseală. Influenţa exercitată de croma-
tica culorilor asupra capacităţii fizice și neuro-psihice, modifică activitatea și dispoziţia psihică. 
Fiecare culoare are efecte psihologice proprii, foarte diferite, în funcţie de individ, dar asemănă-
toare în majoritatea cazurilor. Printre aceste efecte se enumeră și crearea unor iluzii cu privire 
la distanţă (depărtare sau apropiere), temperatură (caldă sau rece) și dispoziţie generală (cal-
mare, deconectare nervoasă etc.). Reacțiile și atitudinile față de anumite tonuri de culoare sunt 
influențate prin puterea cromatică exercitată asupra psihicului nostru: ele ne pot calma, relaxa, 
vindeca, sau ne pot face triști, pot induce o stare de nervozitate etc. 

Reieșind din cunoașterea că, o culoare nu poate fi apreciată decât prin raportarea ei la o alta 
culoare, observăm că: culorile reci transpar în evidență, din punct de vedere optic, pe un fond 
alb; cele calde se evidențiază pe un fond închis, cele deschise transpar în evidență pe un fond 
5 D. Andreescu, Managementul marketingului în sociologia designului, București: Editura Muzeul Țării 
Crișurilor, 2016, p. 125.
6 L. Platon, Designul produsului, in: Conferința tehnico-științifică internațională „Probleme actuale 
ale urbanismului și amenajării teritoriului”, ediția a V-a. Chișinău: FUA, UTM, 2010
7 A. Rădoi, Salvarea omenirii de la poluarea fizică, estetică și morală, impune ca mileniul al treilea să fie: 
Mileniul designului, Timișoara: Imprimeria Mirton, 1996, p. 128.
8 V. Papanek, Design pentru lumea reală. Ecologie umană și schimbare socială, București: Editura 
tehnică, 1997, 279 p.
9 L. Platon, Importanța culorii în designul interior, in: Meridian ingineresc. Chișinău: UTM, 2011, p. 
73-76.
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închis, iar cele închise pe un fond deschis. Pe un fond apropiat de gri, în cazul unei luminozități 
identice, culorile calde tind să iasă în față, pe când cele reci se retrag spre fundal. Efectul de adân-
cime al culorilor este valabil și în cazul contrastelor cromatice. Contrastul de calitate rezultat din 
alăturarea unor culori saturate lângă culorile estompate, în condițiile unei luminozităţi identice, 
cea saturată se va pronunța în prim-planul imaginii. In cazul contrastului cantitativ, dacă pe o 
suprafață mare de culoare roșie se alătură o mică pată galbenă, vom observa că galbenul devine 
mai proeminent. Combinația culorilor albastru, verde sau violet, va crea o senzație de răcoare în 
aer, pe când combinația de roșu, portocaliu si galben vor spori senzația de căldură10.

Deseori în crearea imaginii coloristice un rol deosebit îl joacă lumina furnizată artificial sau 
natural. Prin condiționarea conștientă a luminii se poate transforma chiar și un spațiu cu așezare 
nordică într-o încăpere mai primitoare, cu un aspect prietenos. Culorile calde, deschise (galben, 
bej), aplicate pe suprafețe întinse, suplinesc lipsa razelor soarelui, iar spațiile inundate de lumină 
naturală pot fi echilibrate prin suprafețe de culori mai reci sau mai închise.

Ultimele decenii pronunță în designul interior „o nouă viziune orientată spre umanizarea și 
sensibilizarea mediului obiectual…”11. În acest context se înscriu soluțiile de design propuse în 
scopul protecției și promovării mediului ecologic al naturii. 

Proiectarea ecologică adoptă o abordare integrală a sistemelor și problemelor de mediu, soci-
etate și economie. Soluțiile propuse asigură efectul imediat asupra calității vieții și a mediului na-
tural. Prin definiție, eco-designul se concentrează pe protecția și promovarea vitalității naturale a 
planetei. Ideea protecției naturii este combinată fericit cu conceptul de estetică naturală. Soluțiile 
de design propun includerea unor elemente importante cum ar fi: plantele, sau materiale natura-
le (lemnul, piatra, cărămida, bambusul), cu ajutorul cărora sporește durata de rezistență a mobi-
lierului, sau a elementelor decorative și anume acele care se concentrează pe materialele organice 
și pământești. Proiectele eco-design aduc un aport economic considerabil, oferind clientului o 
mare varietate de materiale primare. Implementarea materialelor eco în designul interior favo-
rizează îmbunătățirea calitativă a aerului, eliminarea și prevenirea toxinelor ș.a. Prin utilizarea 
conceptului eco-design, se asigură ciclul continuu de viață al produselor și materialelor naturale. 

Astfel, proiectarea eco deschide calea spre inovare creativă, apreciată în domeniul științific 
al designului că o filieră a designului avangardist12. Principiile de abordare plastică impregnate 
în conceptul general al designului, stabilesc dimensiunile ambientului uman, în concordanță cu 
cerințele vieții socio-culturale ale timpului. Implementările novatoare sunt coordonate cu prin-
cipiile estetice, care urmăresc primordial armonia și unitatea conceptului de design. 

10 Э. Вестгейт, Дизайн интерьера. Практическое руководство, Ростов-на-дону: Феникс, 2006, 
190 p.
11 E. Florea, Designul știință și disciplină de studii, p. 26.
12 Ibidem, p. 40.
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POSTPROCESAREA IMAGINILOR DIGITALE
POST-PROCESSING DIGITAL IMAGES

Summary. The editing of the images or the post-processing presents an important aspect due to 
its capacity to change the vision of image and some existing elements in the images in order to obtain 
a very good result, whether they are unsightly elements or small technical errors such as underexpo-
sure, post-processing can „fix” them, turning the final image into a very pleasant one, without any-
thing annoying.It can also help improve the result by changing the white balance, color tone, contrast, 
light intensity, color saturation and image clarity. Combining these parameters can completely change 
the final image.

Keywords: 3D modelers, vector images, raster images, Adobe Photoshop.

În obţinerea unui rezultat foarte bun, ultimul pas, ar fi editarea imaginilor sau postprocesarea 
care prezintă un aspect important datorită capacităţii acesteia de a schimba atât viziunea cât și 
unele elemente existente în imagini. Fie că sunt elemente inestetice, fie că sunt mici greșeli tehni-
ce precum subexpunerea, postprocesarea le poate „fixa”, transformând imaginea finală într-una 
foarte plăcută, fără niciun lucru deranjant. 

Editarea imaginilor cuprinde totalitatea proceselor de modificare a imaginilor, în cazul când 
acestea sunt imagini digitale, rendere, fotografii analogice tradiționale sau ilustrații. Editarea 
imaginilor analogice tradiționale este cunoscută sub denumirea de retușare, folosind instrumen-
te ca airbrush (aerograf) pentru a modifica imaginile, sau a edita ilustrațiile cu orice alte mijloace 
tradiționale artistice. 

Programele grafice de calculator, pot fi grupate în editoare grafice vectoriale, editoare grafice 
raster și modelatoare 3D. Sunt unelte primare cu care un utilizator poate manipula, îmbunătăți și 
transforma imaginile. Multe programe de editare a imaginilor sunt folosite de asemenea pentru 
a crea artă pe computer, pornind de la zero.

Imaginile pot fi împărţite în imagini de tip raster și de tip vectorial. Imaginile raster sunt al-
cătuite din niște punctuleţe foarte mici numite pixeli. Cu cât o imagine conţine mai mulţi pixeli, 
cu atât imaginea va fi de calitate mai bună. Fiecare pixel are un anumit cod de culoare, pe care îl 
redă. Rezoluţia este cea care măsoară câţi pixeli sunt pe lungimea unei imagini și câţi pixeli sunt 
pe lăţimea acesteia. Imaginile rastru sau bitmap sunt stocate într-un computer sub formă de rețea 
cu elemente de imagine. Imaginile de tip raster pot avea de exemplu extensiile .bmp sau .jpg. 
Imaginile de tip raster se mai numesc și bitmap. Acești pixeli conțin informații despre luminozi-
tatea și culoarea imaginii. Editoarele de imagini cum ar fi Adobe Photoshop pot schimba pixelii 
pentru a îmbunătăți imaginea în multe moduri.

Imaginile vectoriale, reprezintă cadrul reconstruit în funcţie de formulele matematice folosite 
pentru a stoca liniile, formele și culorile imaginii, chiar dacă rezoluţia de pe un anumit ecran este 
mai mare decât cea la care a fost creată imaginea iniţial, aceasta nu devine neclară. Un program 
de grafică vectorială folosește apoi aceste formule matematice pentru a reconstrui imaginea pe 
ecran, la calitate optimă, în funcţie de rezoluţia ecranului.

Softurile pentru grafică vectorială, cum ar fi Adobe Illustrator, CorelDRAW, Xara Designer 
Pro sau Inkscape, sunt folosite pentru a crea și modifica imagini vectoriale, care sunt stocate ca 
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descrieri de linii, curbe Bézier și text în loc de pixeli. Este mai ușoară rasterizarea unei imagini 
vectoriale decât vectorizarea unei imagini rastru. Imaginile vectoriale pot fi modificate mai ușor, 
pentru că ele conțin descrieri ale formelor pentru reorganizarea lor ușoară.

Programele de calculator pentru editarea imaginilor (fie că acestea provin de pe aparate foto-
grafice, calculatoare, tablete sau telefoane mobile) oferă de multe ori opțiuni de ajustare automată 
a imaginii care corectează nuanța culorilor, dezechilibrele de luminozitate, precum și alte carac-
teristici de editare ale imaginii, cum ar fi eliminarea efectului de „ochi roșii”, ajustări de claritate, 
caracteristici de zoom (mărire/micșorare) și decupare automată (cropping).

Multe formate de fișiere imagine folosesc compresia datelor pentru a reduce dimensiunea 
fișierului și de reduce spațiul de stocare. Compresia digitală a imaginilor poate avea loc în ca-
meră, sau se poate face un calculator cu editorul de imagini. Atunci când imaginile sunt stocate 
în format .JPEG, compresia a avut deja loc. Atât camerele cât și programele de calculator permit 
utilizatorului să stabilească (seteze) nivelul de compresie dorit.

Unii algoritmi de compresie, cum ar fi cele utilizate în formatul de fișier .PNG, sunt fără 
pierderi, ceea ce înseamnă că nicio informație nu se pierde atunci când fișierul este salvat. Prin 
contrast, formatul de fișier JPEG folosește un algoritm de compresie lossy (cu pierderi), la care 
cu cât este mai mare compresia, cu atât mai multe informații se pierd, în cele din urmă reducând 
calitatea imaginii sau ale detaliilor, care apoi nu mai pot fi restaurate. JPEG folosește cunoștințele 
despre modul în care creierul uman și ochii percep culoarea pentru a face această pierdere de 
detalii mai puțin vizibilă.

Operaţiunile postprocesării:
1. Selecția imaginii – orice program de editate are organisire de imagine prin care se alege 

imaginea dorită.
2. Folorirea straturilor – o utilitate a programelor ce permit suprapunerea a mai multor 

imagini, transparente sau opace, peste cea de bază, permițând astfel plasarea, prelucrarea și în-
depărtarea cu ușurință a obiectelor grafice. Imaginea finală este obținută prin unirea tuturor 
straturilor. 

3. Modificarea mărimii fotografiei – ajustarea imaginii după dimensiunile necesare.
4. Tăierea sau „scurtarea” imaginilor și îndepărtarea elementelor nedorite permite trunchi-

erea părților nedorite ale unei imagini. Avem posibilitatea să utilizăm această caracteristică pen-
tru a corecta imaginile care conțin elemente deranjante.

5. Histogramă și schimbarea contrastului și luminozităţii – dacă o imagine este puţin prea 
întunecată sau luminoasă, putem ajusta luminozitatea de pe panoul de instrumente care modi-
fică luminozitatea generală. De asemenea permite reglarea diferenței dintre tonurile deschise și 
cele întunecate. Există posibilitatea utilizării acestei procesări pentru a corecta imaginile care 
apar prea deschise sau prea întunecate și permite reglarea nuanței și a saturație, pentru a corecta 
imaginile cu culori prea nuanțate sau prea șterse.

6. Schimbarea selectivă a culorii schimbarea adâncimii culorii – saturaţia culorilor repre-
zintă intensitatea acestora, care, în cazul unei subexpuneri va fi mai redusă, iar în cazul unei 
supraexpuneri va fi exact opusă, culorile fiind mult mai intense. De aceea, la modificarea acestui 
parametru, trebuie să ţineţi cont de limita care o impune realitatea pentru a nu transforma ima-
ginea în mod greșit.

7. Orientarea fotografiei – editorii grafici sunt capabili să rotească o imagine în orice sens 
și oricât de mult;

8. Controlul perspectivei și distorsiunea;
9. Selectarea și îmbinarea imaginilor, efecte speciale – zeci de efecte speciale pot fi aplicate 

unei imagini, printre care se numără și diversele forme de distorsionare, efectele artistice, trans-
formările geometrice și efectele texturii. 

10. Reducerea zgomotului de imagine – zgomotul apare în imagine atunci când fotografiaţi 
în condiţii de luminozitate foarte scăzută sau cu niveluri ridicate de ISO. Toate imaginile digitale 
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beneficiază de posibilitatea de îmbunătăţire a clarităţii imaginilor, prin care se îmbunătăţește 
contrastul la marginile detaliilor, ceea ce le face să pară mai clare, însă funcţia de îmbunătăţire a 
clarităţii nu poate rezolva o imagine nefocalizată.

Postprocesarea fotografiilor .jpg – editarea fotografiilor .jpg nu necesită niciun plug-in special 
ci doar softul Adobe Photoshop. Repararea greșelilor tehnice se realizează prin ustensilele dispu-
se de programa Photoshop, asemănându-se foarte bine cu cele din cadrul Altor produse de edi-
tate Adobe. Principalele „ustensile” de reparare a greșelilor folosite vor fi: Levels, Curves, Channel 
Mixer și Clone Tool. Primul pas în corectarea imaginii, este expunerea, deoarece va influenţa 
aspectele majore ale imaginii (a se vedea Fig. 1).

În cazul în care avem o scena sub/supraexpusă, principala unealtă care poate corecta acest 
lucru este Levels care scade/crește nivelurile tuturor culorilor pentru a compensa lumina din 
fotografie așa cum se poate observa din imaginile alăturate (Fig. 2). În fereastra Levels puteţi 
observași histograma care arată zonele arse ale fotografiei putând astfel a le diminua sau chiar 
elimina. După ce reglăm expunerea din acest meniu, luăm pe rând fiecare culoare pentru a-i 
regla intensitatea schimbând astfel tonalitatea întregii imagini.

Următoarea etapă este reglarea contrastului, care în urma realizării ultimului pas se va mo-
difica datorită compensării luminii. Pentru a readuce culorile la intensitatea normală, meniul 
Curves este foarte util, chiar și în alegerea contrastului culorilor ce trebuie modificate, atât celor 
deschise, cât și celor închise. În urma procesării tehnice a scenei (expunere, contrast, umbre etc.) 
urmează editarea generală ce cuprinde eliminarea petelor, mărirea clarităţii fotografiei, scăderea 
zgomotului etc. (Fig. 3).

Primul pas din această mică listă este eliminarea petelor folosind unealta Clone-Tool. În 
urma eliminării petelor/firelor de praf/elementelor neplăcute din cadru urmează redarea clari-
tăţii acesteia realizându-se prin folosirea uneltei Sharpen. Folosirea acesteia poate oferi imaginii 
o claritate mult mai intensă, distingându-se mult mai bine elementele, subiectul căpătând un 
contur aparte, însă, utilizarea excesivă a acestei unelte poate evidenţia zgomotul foarte mult, de 
aceea, se recomandă folosirea unui soft de reducere a zgomotului atât pe fundal, cât și pe subiect. 
În cazul în care nu dispuneţi de un astfel de program, Blur tool vă poate ajuta pentru eliminarea 
zgomotului însă doar pentru fundal.

Figura 1. Editarea expunerii imaginii
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Parametri existenţi în plug-in editorilor de imagine, așa cum se poate observa din figurile 
atașate (Fig. 4 și Fig. 5), pot ajuta de asemenea la îmbunătăţirea rezultatului, oferind posibilitatea 
de a modifica balansul de alb, tonalitatea culorilor, contrastul, intensitatea luminii, saturația cu-
lorilor și claritatea imaginii. Combinarea acestor parametri poate schimba în totalitate imaginea 
finală, transformând-o într-una mult mai reușită, dar o poate și strică, dacă se depășesc anumite 
limite.

Figura 2. Editarea imaginii folosind Levels

Figura 3. Editarea imaginii folosind Curves
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Figura 4. Postprocesarea imaginilor render (balansul de alb)

Figura 5. Postprocesarea imaginilor render (tonalitatea)
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ТИПЫ, ФОРМЫ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ, 
ФУНКЦИИ УКРАИНСКИХ ПРЯНИКОВ

TYPES, FORMS, ARTISTIC ORIGINALITY, FUNCTIONS 
OF UKRAINIAN GINGERBREAD

Summary. In the article Ukrainian gingerbread as an element of cultural heritage was considered, 
which especially demonstrating traditional artistic creativity. The role of the gingerbread in the festive 
and ritual practice of Ukrainians was determined, the types of Ukrainian gingerbread were revealed, 
the means and techniques of their artistic expression were analyzed. The study expands the under-
standing of the subject sphere of the life of an ethnos, in particular, the ways of its aestheticization. 
The research was aimed at preserving and developing traditions, in particular, segments related to 
familiarization with culinary features, cooking technology and tasting dishes and drinks of national 
cuisine. The effective development of the traditions of making and using gingerbread, like many other 
objects of cultural heritage of Ukrainians, in the modern communicative space will contribute to the 
preservation of the systemic quality of modern culture.

Keywords: gingerbread, cultural heritage, traditional art, décor, function, Ukraine.

Вступление. Пряник  фигурное изделие, испечённое из сладкого теста на меду (ме-
довик), патоке или сахарном сиропе с добавлением пряностей. Пряник используется в 
празднествах и обрядах, является выразительным элементом традиционной культуры 
украинцев, своеобразные смысловые, функциональные, художественные черты которого 
сформировались в разновременные промежутки истории его развития. 

В начале XXI в. разностороннее постижение аспектов практической целесообразности и 
художественной ценности пряника в контексте традиций приобретает актуальность в свя-
зи с ключевыми тезисами международных нормативно-правовых документов ЮНЕСКО о 
сохранении, защите, популяризации и развитии нематериального культурного наследия1.

Целью статьи является выяснение роли пряника в празднично-обрядовой практике 
украинцев, выявление типов украинских пряников, анализ средств и приёмов их художе-
ственной выразительности. Исследование направляется не только на сохранение тради-
ции изготовления и применения пряника, но и на перспективу получения нового импуль-
са его развития. В частности, в динамично развивающемся вначале ХХ в. гастротуризме, 
связанном с ознакомлением с кулинарными традициями, технологией приготовления и 
1 Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Получено 8 апреля 
2021 г. из https://ich.unesco.org/en/convention; The Convention on the Protection and Promotion of 
the Diversity of Cultural Expressions Получено 8 апреля 2020 г. из https://en.unesco.org/creativity/
convention.
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дегустацией блюд и напитков национальной кухни, которая является одним из вырази-
тельных показателей образа жизни, мировоззрения, традиций этноса. Внимание к пря-
нику как элементу культуры украинцев обусловлено также стремлением активизировать 
намерения по введению старинного опыта в современное хлебопекарное дело.

Изложение основного материала. Пряник имеет давнюю историю. Появление этого 
вида печенья, очевидно, связано с обрядовым и церемониальным употреблением хлеба с 
мёдом, известным из периода Киевской Руси. «Аще же Роду и Рожанице крають хлъбы и 
сыры и медъ?» сказано в сочинении XII в. «Вопрошание Кирика, иже воспроси епископа 
Нифонта и инех» (40–50-е гг. XII в.), адресованному Новгородскому архиепископу Нифон-
ту, Киевскому митрополиту Клименту Смолятичу и другим церковным иерархам2.

Название медивнык (медянык) связано с его ингредиентом мёдом. Название «пряник» 
могло образоваться от прилагательного пряный (др.-русское пьпьрянъ), которое, в свою 
очередь, произошло от слова перец (др.-русское пьпьрь), обозначавшее пряности, при-
правы. Чаще всего это были, звёздчатый анис, имбирь, гвоздика, мускатный орех, души-
стый перец, померанцевая корка и мята, привозимые в Украину и ставшие доступными в 
больших количествах с XVIII столетия. 

Наряду с вкусовыми качествами пряника не мене значимым был его внешний вид, ко-
торый зависел от умения, практических навыков, художественного вкуса пекаря, а также 
способа изготовления. В Украине пряники делали способом ручной лепки и с помощью 
формы. Однако, несмотря на простоту ручной лепки, распространения лепные пряники 
в Украине не получили. Более употребляемыми в украинцев были вылепленные вручную 
хлебные изделия из дрожжевого теста: «жаворонки», «голубцы» и др к весенним празд-
никам; «гусочки», «уточки», «шишки», «голуби» и др. на свадьбу3.

При изготовлении пряников с использованием формы её накладывали на тесто и от-
тискивали, от чего тесто приобретало определенных очертаний и рельефа. Пользовались 
деревянными, позже металлическими и комбинированными (металл, дерево) формами. 
Однако преобладающим было изготовление пряников в деревянных формах. Находки 
2 M. С. Грушевський, Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. l. / упоряд. В. В. Яременко; 
авт. передм. П. П. Кононенко; приміт. Л. Ф. Дунаєвської, Kиїв: Либідь, 1993, с. 225.
3 Л. М. Герус, Орнитоморфное печенье украинцев (пластическое решение формы, функции, 
семантика в контексте славянской традиции), in: Традыцыі і сучасны стан культуры і 
мастацтваў: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Республика Бела-
русь, Мінск, 25 26 красавіка 2013): у 5 частках / уклад. Ю. В. Пацюпа; рэдкал.: А. І. Лакотка 
[и др.]. Мінск: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусi; 
ВТАА «Права і эканоміка», 2013, Ч. 5, с. 36-43. Получено 8 мая 2020 года из http://www.imef.
basnet.by/Sborniki/Kniga 5.p

Пряник (муляж). 1980-тые гг. МХ НИЭЗП Форма для пряников. ХІХ ст. МХ НИЭЗП
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деревянных пряничных форм второй половины ХІІ – конца XIII вв. в Новгороде дают 
основания утверждать архаичность и традиционность этого жанра творчества у славян4. 
В Украине больше всего пряничных форм сохранилось с XIX–ХХ вв.

В XIХ – начале XX вв. пряники были известны в разных регионах Украины. Места 
происхождения форм для их изготовления дают основания утверждать распространение 
пряников на Слобожанщине, Среднем Поднепровье, Подолье, Полесье, Волыни. Пряни-
ки, которые пекли украинцы в прошлом, сто и более лет назад, не сохранились. В музеях 
представлены образцы пряников и их муляжи: Музей хлеба Национального историко-эт-
нографического заповедника «Переяслав», г. Переяслав-Хмельницкий  (МХ НИЭЗП), На-
циональный музей украинского народного декоративного искусства, г. Киев (НМУНДИ), 
Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, г. Киев (НМНАБУ), Наци-
ональный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара», г. Киев – (НЦНКМИГ) и др. 
Модели пряников, которые были собраны в 1902–1919-х, 1922–1927-х гг. А. Зарембским, 
Л. Динцесом, И. Зарецким, М. Фриде в бывших Полтавской, Харьковской, Киевской, Чер-
ниговской, Подольской и Волынской губерниях, находятся в отделе этнографии Беларуси, 
Украины, Молдовы Российского этнографического музея. Типы обрядового печенья запад-
ной части Украины 1930-х гг. из собрания Музея этнографии и художественного промысла 
ныне в ведении Института народоведения НАН Украины отображены в акварельных ри-
сунках украинской художницы Е. Кульчицкой 1944–1953-х гг. (Архив ИН НАН Украины)5.

Деревянные пряничные формы, которые хорошо сохранились и уже признаны иссле-
дователями декоративно-прикладного искусства как уникальные памятники6, дают цель-
ное представление об художественно-пластических признаках пряников. 

Деревянные формы для пряников изготавливали в монастырях, мастерских, специ-
ализированных «пряничных» заведениях. Их производили резчики, которые часто были 
и пряничниками. Традиция совмещения в одном лице мастера, который вырезал пря-
ничную форму, и пекаря, который готовил в ней пряники, является распространенной 
и древней, по крайней мере, она зафиксирована уже в средневековье. Как отмечает этно-
граф А. Кеттнер, который исследовал эту тему в Австрии, «... эти формы пряников в сред-
невековье до нового времени производили сами пряничники, вопреки уже многократно 
4 Б. А. Колчин, Новгородские древности. Резное дерево, Москва: Наука, 1971, с.13
5 Л. Герус, Народна іграшка, обрядове печиво у малюнках Олени Кульчицької, in: Народознавчі 
Зошити, 2001, nr. 1, с. 175-180.
6 М. Станкевич, Українське художнє дерево XVI–XX ст.., Львів: Афіша, 2002; Folk Art from the 
Ukraine. / comp. Danchenko, L., trans. A. Shkarovsky-Raffe, Leningrad: Aurora Art Publishers, 1982; 
Українське народне мистецтво. Різьблення та художній метал, Київ: Держ. видав. образ. мист. і 
муз. літ. УРСР, 1962; В. Січинський, Українське деревляне будівництво і різьба, Львів, 1936; В. Щер-
баківський, Українське мистецтво: деревляне будівництво і різьба на дереві, Львів; Київ, 1913.

Пряник (муляж). 1980-тые гг. МХ НИЭЗП

Разгонный пряник (муляж). 1980-тые гг. МХ 
НИЭЗП
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осуществлённому разделению труда, ревниво следя, чтобы никто никому не портил дела. 
Пряничники должны были не только печь очень желанные лакомства, они должны были 
также знать, как обращаться с резцом, и была эта работа их специальности несравненно 
тяжелее»7. Похожие сведения периода первой половины XIX в. имеем из Венгрии8. Изго-
товление пряников было распространенным в России9.

В Украине пряничники были умелыми мастерами. Деревянная форма для пряников 
считалась хорошим подарком, часто её вешали на стену дома для хранения и одновремен-
но как украшение. Традиции изготовления пряников и пряничных досок не потерялись 
в течение противоречивого для традиционной культуры украинцев ХХ в. Красноречи-
во об этом свидетельствует факт изготовления пряников и их муляжей М. Литвиненко 
в 1980-х гг. для Музея хлеба Национального историко-этнографического заповедника 
«Переяслав». Изготовлением пряничных форм и пряников с их помощью занимаются со-
временные украинские мастера-резчики. Уже больше десятка лет изготавливает прянич-
ные формы и проводит мастер-классы для желающих В. Маркарьян из Полтавы. Вначале 
2000-х гг. пряники стали выпускать хлебокомбинаты. Одним из первых подарочные пря-
ники «Киев», «Оберег», «Гостинец», «Приветственный» и др. начал производить Киев-
ский хлебокомбинат №610.

Пряничные доски изготавливают из древесины лиственных деревьев: берёзы, липы, 
груши, клёна, ореха. Деревянные пряничные формы имеют вид прямоугольной, реже 
квадратной, круглой или восьмиугольной доски с орнаментом, вырезанным преимуще-
ственно контррельефной техникой, часто в сочетании с контурной и выемчатой. Одна 
доска предназначена для одновременного изготовления одного, двух или более пряников, 
соответственно ее плоскость была разделена на меньшие по размеру поля.

Металлические пряничные формы появились в Украине в конце XIX в. Они отлича-
ются от деревянных форм тем, что имеют сквозное отверстие. Их накладывают на равно-
мерно раскатанное тесто и вырезают плоские силуэтные изображения. Комбинированные 
формы состоят из фигурной деревянной части, обитой вокруг металлом. Этот вариант 
формы позволяет делать пряники больше по площади и более сложные по силуэту.

Художественные качества украинских пряников высоко оценил искусствовед О. Чар-
новский: «Народная скульптура из теста это не только кулинарное искусство. Она вопло-
щает в себе ярко выраженные черты художественного творчества народа ... Неиссякаемая 
фантазия и высокий художественный талант украинского народа проявился в форме и 
декоре пряников»11.

Объёмно-пространственное решение формы пряников  трехмерное, что, очевидно, 
побудило О. Чарновского отнести пряники к «объёмной скульптуре». Однако моно-
литная тектоническая структура пряников разворачивается в плоскости, как в релье-
фе. Таким образом, способ трактовки формы пряников, хотя и исходит из принципов 
скульптуры, тем не менее, ввиду внешних характеристик, в частности малых размеров 
пряников, дает основания номинировать их пластикой малых форм.

Визуально очертания украинских пряников обобщенно передают:
1) геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция, круг, овал и т.д.);
2) фигуры животных, птиц, рыб (конь, петух, заяц и т.д.);
3) фигуры людей (женщина, всадник и т.п.);

7 A. Kettner, Schlesische Lebzeltformen, in: Zeitschrift für österreichische Volkskunde, 1899, V jahr-
gang, s. 1-2.
8 Ungarische Volkskunst, Budapest: Corvina, 1955, il. 190.
9 Н. Виноградов, Пряники, in: Декоративное искусство CCCР, 1959, nr. 6 (19), с. 34-36.
10 Хліб наш насущний: Використання хліба в українських обрядах і звичаях / упорядники М. 
Ткач, Н. Данилевська, Київ: Укр. Центр духовної культури, 2003, с. 19.
11 О. О. Чарновський, Українська народна скульптура, Львів: Вища школа, 1976, с. 32-32.
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4) изображения листьев, цветов, плодов деревьев и растений, грибов (дубовый листок, 
орех, мухомор и т.п.);

5) изображения астрономических объектов (звезда, месяц и т.д.);
6) изображение орудий труда (гребень, борона, серп и т.д.).
Все формы пряников решены средствами силуэта, подобно тени существа или пред-

мета передают их выразительные черты. Фигурки животных преимущественно акценти-
руют профильную точку зрения, а фигурки людей  фронтальную. Способ трактовки ан-
тропоморфных и зооморфных пряников, в частности их размеры, пропорции, подбор и 
соразмерность изображаемых частей, выявляет аналогии с археологическими артефактами 
– деревянными фигурками коня Х–ХI вв. из Киева (Украина)12, Новгорода (Россия)13, Гдань-
ска (Польша)14, а также с народными украинскими игрушками из дерева конца XIX–ХХ вв. 
– куклами, кониками15. Кроме архаичности происхождения и преемственности традиции, 
приведённые аналогии, свидетельствуют о точно найденных силуэтных решениях фигур-
ных изображений, которые встречается и в других видах народного творчества украинцев, 
в частности в орнаментике тканных, вышитых, гончарных произведений, писанок и т.п.

В более поздних образцах фигурных пряников, как дают основания утверждать рисунки 
Е. Кульчицкой, наблюдается обогащение их типологии, а также пластической трактовки в 
сторону конкретизации изображений. Наряду с устоявшимися формами печенья встреча-
ются воплощённые в тесте силуэтные изображения автомобиля, трактора и др. Появление 
таких не характерных для народного творчества форм является, скорее случайной, хотя и 
отражает общую тенденцию усиления декоративности, которая в связи с мировоззренче-
скими, социально-экономическими изменениями, в частности развитием промышленного 
производства, проявилась в народной игрушке, пластике малых форм в начале ХХ в.

Художественно-эмоциональную выразительность украинских пряников усиливает 
рельефная фактура поверхности. Её получают в результате оттиска на поверхности пря-
ников вырезанного на доске орнамента, а также накладыванием на их поверхность фор-
мируемых руками элементов. Каждый из способов декорирования предусматривает ис-
пользование определённого репертуара орнаментальных мотивов и элементов, а также и 
принципа их укладки на поверхности. Сравнивая их, стоит отметить, что орнаментально 
богаче и более насыщенным по пластике является рельефное решения пряников, изготов-
ленных при помощи формы. Соответственно по иконографическому принципу элементы 
и мотивы орнамента этих пряников делятся на абстрактные и физиоморфные, которые 
определяется разной степенью их сходства с реалиями природного и предметного мира. 
Абстрактные элементы и мотивы являются условными графемами, знаками, а физио-
морфные – изображениями, которые приближенно передают признаки прототипов.

Среди абстрактных графем частыми в орнаменте украинских пряников являются: 
6-лепестковые розетки («зоря», «звизда» и т.п.); 8-лепестковые розетки («рожа», «ружа» и 
т.п.); 12-лучевые фигуры («сонэчко»); квадраты, ромбы («вичка», «бубны», «виконэчка» и 
т.п.); кресты (крест с шестиугольников, крест с прямоугольников, греческий крест и т.п.) 
круг, круг с точкой («горошина», «орех» и т.п.); концентрические круги («кружальца»); 
миндалевидные фигуры («зернятка», «листочки» и т.п.); полукружия («дужки», «нигты-
кы» и т.п.); треугольники («зубцы», «клинцы» и т.п.).

Физиоморфные мотивы и элементы в орнаментике пряников представлены близкими 
к соответствующим реалиям фитоморфными, антропоморфными, зооморфными, скево-
морфными, астральными изображениями:
12 П. П.Толочко, К. М. Гупало, В. О. Харламов, Розкопки Києвоподолу 1973 р. in: Археологічні 
дослідження Стародавнього Києва, Київ: Наукова думка, 1976, с. 45.
13 Б. А. Колчин, Новгородские древности. Резное дерево, Москва: Наука, 1971, с. 47-50
14 L. Kunicka-Оkulicxowa, Wczesnośredniowieczne zabawki i gry z Gdańska, in: Gdansk wczesnośred-
niowieczny, Gdańsk, 1959, T. 1, s. 131-132.
15 Л. М. Герус, Українська народна іграшка. Львів: ІН НАН України, 2004, с. 139, 141.
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Фитоморфные изображения: вазон (зеркально-симметричное растение с ветвями, ли-
стьями, цветами, побегами, в сосуде или без него); ветвь (волнистая, изогнутая, прямая 
ветка с листьями, цветами, бутонами, плодами); цветок (с зубчатыми лепестками – васи-
лек, клевер, гвоздика, бархатцы; с круглыми – барвинок и т.д.); листок (ланцетовидный, 
трилистник т.д.).

Зооморфные изображения в декоре пряников: птица (петух, павлин, лебедь и т.д.); 
конь; рыба. Единичными являются изображения на пряниках головы быка (XIX в., Киев-
щина), фигурок львов (XIX в., Винничина).

Изредка в орнаменте украинских пряников встречаются антропоморфные образы: си-
луэтная фронтальная фигура, бюст человека (XIX в., Полтавщина).

Среди скевоморфных мотивов в орнаментике пряников выделяются: орудия труда 
(гребень, серп, ключ и т.д.); элементы одежды (венок, сапог и т.д., как отдельные мотивы и 
как деталь одежды изображаемых фигурок); оружие (копьё и трость в контексте сюжета 
Страсти Христовы, сабля); культовые сооружения и предметы (церковь, крест, колокол и 
т.д.).

Астральные изображения в декоре пряников отражены в образах солнца, звезды, ме-
сяца.

К исключительным орнаментальным мотивам на поверхности пряников относятся ре-
льефные надписи, одновременно подчеркивающие своим содержанием функцию пряника.

Мотивы и элементы орнамента украинских пряников выполнены средствами геометри-
ческого и геометризованного рисунка, используются автономно или сочетаются, создавая 
соответственно стилистически однородную или разнородную орнаментальную структуру.

Высоко оценивая художественную ценность деревянных форм для пряников, В. Си-
чынский верно отметил: «Но вся умелость заключается в равномерном распределении 
всех мотивов на площади таким образом, чтобы ни одна часть не преобладала, чтобы не 
было пустого места, а все вместе давало комплектную гармоничную целостность»16. Осо-
бенно отчетливо принцип уравновешенности орнамента выявляется в изготовленных 
при помощи формы, прямоугольных, квадратных, трапециевидных, треугольных, ром-
бовидных, круглых пряниках. Очертания этих пряников обусловливают предпочтение 
орнаментальных композиций, основанных на принципе зеркальной симметрии. Домини-
рующим мотивом композиций выступают розетка (две розетки), крест, антропоморфное, 
зооморфное, фитоморфное изображения, вокруг которых группируются второстепен-
ные элементы «вичка», «виконэчка», «зубцы», «клинцы», «ситка», «кривульки», «хмелик», 
«листки», «квитки», которые подчеркивают и обрамляют основной мотив. Следует отме-
тить, что наличие обрамления является характерной особенностью украинских пряников.

Принцип уравновешенности мотивов сохраняется в орнаментах пряников, очертания 
которых ассоциируются с живыми существами, растениями, небесными телами, предме-
тами. Однако организация их на поверхности иная, что проявляется, прежде всего, деко-
ративным подчеркиванием силуэта и акцентированием отдельных конкретизирующих 
изображения признаков: хвоста и гривы у коня, гребня, крыльев и перьев у петуха и т.п. 
В более поздних по происхождению орнаментальных схемах пряников устремленность к 
реалистичности воспроизведения прототипов углубляется, в результате чего узор упроща-
ется до отображения наивно стилизованных черт – чешуи в фигурках рыбы, ворса в фи-
гурках животных и т.п. На пряниках антропоморфных силуэтов соответственно отмечены 
детализирующие образ элементы одежды и аксессуары. Эти фигурки передают «барыню», 
«панну», «шляхтянку», «козака на коне» и др. с разной степенью подобия с прообразом.

Часто поверхности силуэтных фигурок людей, животных из теста украшены наложен-
ным на их поверхность декором – тонкими полосами из теста или разведенного с сахаром 
крахмала. Богатством мотивов и композиций накладной орнамент пряников уступает де-
кору, полученному при помощи пряничных форм. Чаще всего накладной орнамент имеет 
16 В. Січинський, Українське деревляне будівництво і різьба, Львів, 1936, c. 30.
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вид плавной линии с ритмично образованными петлями, которая уложена по контуру 
изображения. Иногда волнистые, зигзаговидные линии, акцентируют центральную часть 
фигурки. Встречаются расположенные посередине пряника фитоморфные изображения. 
Рельеф поверхности фигурок творят также отдельные конкретизирующие образ детали 
одежды, украшения, видовые признаки и т.п. Нередко лаконичную пластику накладного 
декора подчеркивают яркие красная, розовая, жёлтая краски, полученные добавлением 
сока овощей, фруктов или ягод в тесто или в раствор крахмала с сахаром. Цвет выделяет 
только орнамент, или же полностью лицевую поверхность пряника.

Форма пряника, как и его вкусовые качества – содержание мёда или других ингреди-
ентов, которые придают сладость, а также длительность хранения, размер, в прошлом 
определяла его ритуально-магические функции и символику (любовно-брачную, лечеб-
ную, продуцирующую и т.д.). Согласно применению в определенных праздничных со-
бытиях, ситуациях или ритуалах различают пряники подарочные, визитные, свадебные, 
поминальные, рождественские, пасхальные и др. 

В свадебной обрядности пряник исполнял роль подарка, гостинца. С пряниками, ка-
лачами, яблоками и водкой сваха, мать и дружба молодого шли к молодой на помолвку 
(Волынь)17. Мать жениха осыпала пряниками поезд молодого перед выездом за молодой 
(Слобожанщина)18. В конце свадебной трапезы использовали «разгонный» пряник, пло-
щадь которого размером 35-40 × 30-34 см была разделена на 20 и более квадратных пря-
ников. «Разгонный» пряник разламывали на части и раздавали гостям, что означало за-
вершение застолья.

17 П. Чубинский, Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, 
снаряженной Императорским Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Ма-
териалы и исследования в 7 т., Санкт-Петербург: [Тип. В. Киршбаума], 1877, Т. 4. Обряды: 
родины, крестины, свадьба, похороны, с. 603.
18 І. Магрицька, Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська 
область). Получено 8 апреля 2021 г. из https://www.vesna.org.ua/txt/magrytskai/slovnyk.html

Форма для пряников. ХІХ ст. НМУНДИ

Пряник (муляж). 1980-тые гг. МХ НИЭЗП
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Пряниками, бубликами и конфетами угощали детей, которые приносили повитухе, 
крёстным ужин накануне Рождества, колядовали на Рождество, засевали и щедровали на 
Новый год: мальчикам большей части давали пряник в виде конька, петушка или всадни-
ка, девочкам – в виде барышни19. Пряниками с надписью «Христос Воскрес» одаривали 
на Пасху. «Мыколайчыки» – пряники в образе Св. Николая дарили детям на праздник в 
честь святого. Пряники с изображениями святых наделяли лечебным действием.

Выводы. Таким образом, пряник является выразительным элементом традиционной 
культуры украинцев. Пряники используются в семейной и календарной обрядности, ле-
чебной, хозяйственной и кулинарной практике украинцев в качестве гостинца, памятно-
го подарка, торжественного подношения в честь, подаяния.

Обрядовое и праздничное предназначение пряников обусловило своеобразие их пла-
стически-образного решения, в котором реализовалось стремление и умение украинцев 
применять технологические особенности и эстетические качества материала для дости-
жения художественного эффекта. По способу приготовления пряники бывают лепные и 
оттиснутые в форме (печатные). Пряники, изготовленные при помощи формы, являют-
ся более распространёнными и в то же время они выделяются большим разнообразием 
внешних визуальных характеристик.

Большей частью объёмно-пространственные типы украинских пряников представлены 
геометрическими (прямоугольник, квадрат), антропоморфными (фигура женщины, всад-
ник), зооморфными (птица, конь) конфигурациями. Менее распространенными являются 
изображения фитоморфных реалий, астрономических объектов, рукотворных предметов.

Поверхности пряников имеют роскошно орнаментированные рельефы, отпечатанные 
при помощи деревянных контррельефно- или контурно-резных досок. Преимуществен-
ными в декоре украинских пряников являются абстрактные мотивы и элементы. Среди 
физиоморфных мотивов и элементов более распространены фитоморфные, скевоморф-
ные, зооморфные изображения, менее распространены астральные, антропоморфные 
изображения. К редкостным орнаментальным украшениям украинских пряников отно-
сятся надписи, монограммы.

Орнаментальные композиции пряников прямоугольной, квадратной и других гео-
метрических форм, чаще всего, построены на основе центральной, осевой симметрии, 
с выделением главного центрального мотива – розетки, вазона, креста и т.п., дополнен-
ных второстепенными элементами. Орнамент фигурных пряников конкретизируют ха-
рактерные черты изображаемых существ, предметов, небесных объектов и т. Наряду с 
рельефом их пластику детализирует наложенный из теста или нанесённый смесью из 
сахара и крахмала декор, который отличается подчеркивающими контур лаконичными 
композициями, а также цветными акцентами красного, жёлтого оттенков. Характерной 
особенностью орнаментальных композиций украинских пряников является наличие об-
рамления.

Своеобразные смысловые, функциональные, художественные особенности украин-
ских пряников расширяют представление о предметной сфере жизнедеятельности этно-
са, в частности способах эстетизации его жизненной среды. Эффективное использова-
ние традиций изготовления и использования пряников, как и многих других объектов 
культурного наследия украинцев, в современном коммуникативном пространство будет 
способствовать сохранению системного качества современной культуры.

19 Муравський шлях-97: Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної експедиції / упо-
ряд. М. Красиков, Н. Олійник, Н. Осадча, М. Семенова, Харків: ХДІК, 1998, с. 51; П. В., Иванов, 
Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии, Сборник Харьковского исто-
рико-филологического общества, Т. 17, Харьков: Типография «Печатное дело», 1907, с. 26, 65.
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DEZVOLTAREA DE PRODUSE FUNCȚIONALE ȘI DURABILE PENTRU COPIII 
CU NECESITĂȚI SPECIALE

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL AND SUSTAINABLE PRODUCTS 
FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Summary. The relevance of the proposed topic is based on the assertion that every child needs to 
be taken care of. In this way, functional and durable clothing can enhance a child’s ability to meet their 
unique needs without sacrificing personal style and self-expression. Functional clothing adapted for 
children with special needs can improve the quality of life not only for themselves but also for their 
parents.

The development of functional clothing products for children with special needs, classified by 
age group, has become a relevant area of research in the field, the main goal of which is to improve 
the quality of life by providing thermal insulation, aesthetics, sensory comfort and psycho-emotional 
impact, as well as facilitating socialization.

Medical analyses and aspects of children with special needs, medical recommendations and pre-
scriptions of persons obliged to observe the daily routine, medical hygiene, active hygiene were car-
ried out. All this is constituted in the system of initial factors that determine the compositional, con-
structive and technological solutions we create.

Innovative solutions for the production of clothing were proposed, with the establishment of spe-
cific characteristics for each category of user.

Keywords: functional-durable clothing, design stages, requirements, premature.

Introducere. Procesul de proiectare a produselor de îmbrăcăminte pentru copii se bazează pe 
principiul de menţinere a stării de sănătate și bună funcţionare a organismului. Îmbrăcămintea 
este menită să apere ţesuturile epiteliale de factorii de mediu și să asigure confortul termic prin 
formarea unui climat subvestimentar optimal. În vederea asigurării gradului necesar de funcţio-
nalitate a produselor de îmbrăcăminte pentru sugari în special, produselor vestimentare destina-
te acestui grup de purtători sunt impuse un șir de cerinţe de ordin igienic, de corespondenţă cu 
particularităţile de dezvoltare fizică și psihică a copilului, estetice și de confort. 

Formularea problemei. Produsele funcțional durabile trebuie să asigure condiții stabile de 
izolare termică, trebuie să fie adaptate preferințelor speciale tipice ale copilului, iar mărimea 
produselor trebuie să corespundă parametrilor antropomorfologice.

Obiectul cercetării este procesul de dezvoltare a hainelor pentru copiii prematuri care con-
tribuie la creșterea calității vieții. 

Metodologia elaborării produselor s-a concentrat pe analiza aspectelor medicale, tipurile de 
manipulări la care sunt supuși acești copii, regimul zilei și igiena activităților recomandate. Au 
fost utilizate caracteristicile dimensionale ale formei produsului finit, precum și cerințele tehnice 
și compoziționale pentru îmbrăcămintea pentru copii.

Pentru atingerea acestui obiectiv, s-au propus metodele de elaborare a produselor durabile, 
s-au dezvoltat produse pentru testare care ulterior sunt îmbunătățite.

Scopul principal al cercetării reprezintă dezvoltarea produselor funcțional durabile pentru 
copiilor nounăscuți prematur în funcție de gradele de prematuritate, aceasta fiind o etapă im-
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portantă în procesul de creștere. Dezvoltarea și implementarea unui nou model de proiectare 
de îmbrăcăminte durabilă integrează designul durabil și modalitatea de proiectare a îmbrăcă-
mintei. Intenția este ca modelul elaborat de îmbrăcăminte durabilă să ofere purtătorilor produse 
funcțional durabile și să rezolve unele dintre problemele legate de mediu în ceea ce privește 
producția de îmbrăcăminte.

Produsele vestimentare nu trebuie să lezeze învelișul pielii sau să creeze senzaţii neplăcute la 
atingere (nu trebuie să fie lipicioase, reci, să aibă greutate în plus, prelucrare aspră a cusăturilor, 
ajustarea strânsă a părţilor corpului copilului cu elastic sau șiret). Proprietăţile optice (culoarea, 
luciul), acustice și aromatice ale îmbrăcămintei nu trebuie să irite văzul, auzul și simţul copilului.

Una dintre cele mai importante funcţii ale îmbrăcămintei pentru copii este de a crea senzaţii 
termice confortabile, care are loc prin determinarea ideală a parametrilor microclimatului sub-
vestimentar (între suprafaţa corpului uman și primul strat de îmbrăcăminte). Îmbrăcămintea 
pentru copii trebuie să aibă o permeabilitate suficientă la aer și apă.

În funcţie de particularităţile fiziologice ale purtătorului, produsele vestimentare se divizează 
în produse pentru:

•	 Nou-născuţi prematuri care sunt în incubator;
•	 Nou născuți prematur din terapie. 
În funcţie de durata de exploatare la o îmbrăcare și frecvenţa de utilizare produsele se clasifică 

în produse:
•	 De uz frecvent (în fiecare zi de la 4 ore și mai mult);
•	 De uz periodic (1…2 ori pe săptămână, nu mai mult de 4 ore).
Dezvoltarea modelului durabil la etapa de proiectare a îmbrăcămintei funcționale
La proiectarea produselor durabile ne-am axat pe modelul McDonough și Braungart1 care 

pune accent pe calitatea vieții și consecințele după uzarea acestora fiind diferit de modelul 
tradițional în urma căruia se crea o cantitate mare de deșeuri.

Pentru a obține produse care să ofere siguranță pentru purtători și mediu am analizat pentru 
început proprietățile materialelor textile din care vor fi confecționate produsele. Au fost evaluate 
componența fibroasă a materialelor și ingredientele acestora. Odată evaluate, ingredientele sunt 
marcate folosind codificarea culorilor pentru a facilita luarea deciziilor. Roșu indică un ingre-
dient potențial periculos. Galbenul este moderat până la pericol inerent scăzut și verde indică 
faptul că ingredientul este în mod inerent bun pentru aplicare. Orange desemnează ingrediente 
pentru care lipsesc datele necesare2. 

În această lucrare, modelul3 a fost integrat în procesul de proiectare a îmbrăcămintei pentru a 
obține modele durabile, procesul de elaborare propus are 4 pași (figura 1):

(1) Definirea problemelor și cercetarea. 
(2) Realizarea prototipului. 
(3) Implementarea prototipului.
(4) Producția.

Implementarea modelului dat în proiectarea și producția produselor funcționale pentru 
copiii

În etapa (1) din model are loc definirea și cercetarea problemelor, se definește problema și 
se analizează segmentul pentru care se realizează produsul. Sunt analizate nevoile și cerințele 
1 W..McDonough and M. Braungart, Remarking the Way We Make Things: Cradleto Cradle, North 
Point Press, New York, NY, 2002.
2 W. McDonough, M. Braungart, P.T. Anasta and J.B. Zimmerman, Applyingthe principles of green 
engineering to cradle-to-cradle design”, in: Environmental Science& Technology, Vol. 37, 2003, p. 
435A-41A. 
3 W..McDonough and M. Braungart, Remarking the Way We Make Things: Cradleto Cradle, North 
Point Press, New York, NY, 2002.
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funcționale, estetice și economice ale utilizatorilor. Sunt generate idei de produse pentru a sati-
sface aceste cerințe. La sfârșitul acestei etape, ar trebui să se decidă un model unic. 

Cerințele de proiectare pentru îmbrăcămintea copiilor includ ușurința de îmbrăcat, lavabili-
tatea, durabilitatea și versatilitatea4.

Cеrințеlе impusе produselor vestimentare pentru copiii sunt:
•	 Să аsigurе prоtеcțiе psihоlоgică
•	 Cоnfоrt în еxplоаtаrе

4 G. S. Frings, Fashion: From Concept to Consumer, 8th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 
2005.

Figura 1. Model sustenabil pentru dezvoltarea produselor, adaptat după modelul C2C
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•	 Să аsigurе cоrеspоndеnță dimеnsiоnаlă în stаtică și dinаmică
•	 Să fiе fiаbilе
•	 Să cоntribuiе dirеct lа vаlоаrеа dе întrеbuințаrе
•	 Să fаcilitеzе îmbrăcаrеа-dеzbrăcаrеа.
În alegerea modelelor se ține seama de: vârstă întrucât pentru fiecare etapă din dezvoltarea 

copiilor corespunde un anumit fel de îmbrăcăminte; date antropometrice, caracteristici dimen-
sionale corespunzătoare în funcție de grupa de prematuritate; condițiile în care sunt utilizate 
aceste produse; locul și împrejurarea în care se folosește îmbrăcămintea, deoarece acestea impun 
modele adecvate pentru aflarea pacienților la terapie intensive neonatală.

Cerinţele produselor vestimentare reflectă aspectele de utilitate, comoditate, raţionalitate 
și economicitate. Respectarea și menținerea cerințelor impuse îmbrăcămintei pentru copii va 
garanta succesul în realizarea produselor vestimentare și va asigura satisfacerea, confortul și 
funcționalitatea produselor vestimentare pentru copii. 

Etapa (2) include „selectarea și testarea materialelor”, „evaluarea costurilor și a designului” 
și realizarea probelor. În selecția și testarea materialelor, se ține cont de protocolul de evaluare a 
ingredientelor astfel se  vor elimina treptat materialele „roșii” și  se vor folosi mai multe materiale 
„verzi”. La această etapă se decide asupra căilor de reutilizare sau reciclare a materialelor după 
utilizarea îmbrăcămintei. Dacă un produs este fabricat dintr-un amestec de nutrienți biologici și 
tehnici sau dintr-un amestec de nutrienți tehnici diferiți, atunci procesele de separare sunt luate 
în considerare astfel încât, după separare, diferiți nutrienți să poată urma căi diferite de elimina-
re, reutilizare sau reciclare5. Acest proiect a folosit 100% fibre organice de bumbac, care au fost 
cultivate fără substanțe chimice dăunătoare.

Analiza componenței fibroase este una din sarcinile principale a  biroului de creație deoarece 
poate stabili din timp nocivitatea și acțiunile fiecărui material asupra pielii copiilor. Important 
este de a identifica care este rezistența culorii, rezistența materialului, elasticitatea, rezistența la 
abraziune, proprietăți igienice etc., care sunt direct legate de confortul îmbrăcămintei.

Țesăturile sunt selectate foarte semnificativ astfel încât se asigură durabilitatea produselor. 
La evaluarea designului se vor evalua funcțiile, performanța, ergonomicitatea, potrivirea, sti-

lul și costul estimat. Dacă produsul nu îndeplinește cerințele pentru aceste criterii, proiectarea va 
fi modificată și reevaluată.

Etapa de proiectare include: Proiectarea modelului și selectarea materialelor – Proiectarea 
modelului (figura 2) începe cu desenarea și descrierea modelului. Pachetele software actuale ofe-
ră proiectanților optimizarea procesului de lucru. Pentru produsele noastre sau utilizat pachete 
software pentru a facilita proiectarea, aprovizionarea și producția. Caracteristicile cheie pentru 
pachetul software standard din industrie este crearea de design, selectarea și comandarea materi-
alelor, alocarea inventarului, aprovizionarea, calcularea costurilor și / sau producerea de produse.

Date inițiale necesare pentru proiectarea produselor de îmbrăcăminte pentru copii:
- informații despre purt/tor – caracteristica antropomorfologică și particularitățile dezvoltă-

rii fizice în funcție de grupul de prematuritate;
- informații despre produs – proprietățile, funcțiile și cerințele specifice impuse, tipul de ma-

nipulare medicală, echipamentul la care sunt implicați copiii;
- informații despre materialele utilizate.
Echipamentul medical (figura 3) la care este supus prematurul este divers6 datorită acestui 

5 W. McDonough, M. Braungart, P. T. Anastas and J. B. Zimmerman, Applying the principles of green 
engineering to cradle-to-cradle design, in: Environmental Science& Technology, Vol. 37, 2003, p. 435A-
41A 
6 Als H, Lawhon G, Duffy FH, McAnulty GB, Gibes-Grossman R, Blickman JG. Individualized devel-
opmental care for the very low-birth-weight preterm infant. Medical and neurofunctional effects. JAMA. 
1994 Sep 21; 272(11):853-8. Als H. A new era of newborn intensive care, in: The Psychological De-
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fapt și manipulările medicale sunt diferite, măsurile de îngrijire acordate prematurului trebuie 
aplicate diferit și trebuie să se concentreze pe etapele perioadei de adaptare la viața uterină supli-
mentară, care au propriile caracteristici și patologie7.

Planificarea producției – include planificarea tehnologică, planificarea volumului de 
producție, calcularea consumului de materiale, furnitură și alte elemente componente ale mo-
delului elaborat, sunt elaborate prototipurile care ulterior sunt îmbunătățite și aprobat produsul 
final. 

Etapa (3) reprezintă implementarea prototipului și încheierea relațiilor de colaborare cu fur-
nizorii de materii prime, centre medicale, experți care subliniază abordările colaborative, cum 
ar fi schimbul de cunoștințe și resurse, ca strategii importante în dezvoltarea durabilă. Pentru 
produse funcționale este esențială etapa dată pentru testarea prototipului funcțional în cadrul 
unităților medicale de terapie intensive sau alte departamente medicale unde sunt internați 
pacienți cu nevoi speciale.

În perioada de adaptare, bebelușii prematuri trec prin trei etape:
• etapa de adaptare imediată, care include primele 3 zile;
• stadiul de adaptare timpurie care durează 3-8-10 zile;
•etapa de adaptare târzie, care începe după 2 săptămâni și durează până la maturizarea com-

pletă.
• Planificarea producției.
Această etapă ne va oferi o viziune mai clară asupra funcționalității produsului și obținerea 

unu feedback clar din partea echipei medicale implicate în procesul de îmbrăcare a produsului.

velopment of Low Birthweight Children Advances in Applied Development Psychology. (Advances in 
Applied Development Psychology), p. 341-388; Bauer K. Interventions involving positioning and han-
dling in the neonatal intensive care unit: Early developmental care and skin-to-skin holding. In: Research 
on Early Developmental Care for Preterm Neonates. John Libbey Eurotext; 2006. p. 59-64; Flacking R, 
Lehtonen L, Thomson G, Axelin A, Ahlqvist S, Moran VH, et al. Closeness and separation in neonatal 
intensive care: Closeness and separation. Acta Paediatr. 2012 Oct; 101(10):1032-7; Sweeney JK, Gutier-
rez T. Musculoskeletal implications of preterm infant positioning in the NICU. J Perinat Neonatal Nurs. 
2002 Jun;16(1):58-70; Peirano P, Algarín C, Uauy R. Sleep-wake states and their regulatory mechanisms 
throughout early human development. J Pediatr. 2003 Oct; 143(4 Suppl):S70-79.
7 Bastani F, Rajai N, Farsi Z, Als H. The Effects of Kangaroo Care on the Sleep and Wake States of Pre-
term Infants. J Nurs Res JNR. 2017 Jun; 25(3): 231-9; Graven SN, Browne JV. Sleep and Brain Develop-
ment: The Critical Role of Sleep in Fetal and Early Neonatal Brain Development. Newborn Infant Nurs 
Rev. 2008 Dec 1; 8(4):173-9; Mirmiran M, Maas YGH, Ariagno RL. Development of fetal and neonatal 
sleep and circadian rhythms. Sleep Med Rev. 2003 Aug;7(4):321-34; Smith KM. Sleep and kangaroo 
care: clinical practice in the newborn intensive care unit: where the baby sleeps. J Perinat Neonatal Nurs. 
2007 Jun; 21(2):151-7. 

Figura 2. Proces de lucru în biroul de creație
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Ca urmare a obținerii recomandărilor sunt efectuate unele adaptări ale produselor dacă sunt 
necesare.

Ultima etapă (4) din model, este producția. Producția durabilă include utilizarea energiei, 
emisiile în aer, apa și deșeurile solide ca rezultat al elaborării unor produse în conformitate cu 
obiectivele prestabilite. Se pune accent pe colaborări cu alte industrii, cum ar fi companiile care 
produc energie regenerabilă sau utilizează deșeuri din producția de îmbrăcăminte aceasta se face 
pentru a reduce sau elimina impacturile nocive în timpul producției. Producția de confecții (fi-
gura 4) include: Croirea; Coaserea, Finisarea (călcare, presare, imprimare, vopsire etc.); Control 
de calitate; Ambalarea, Livrarea.

Conceptul fundamental al modelului este acela că aspectele durabile sunt luate în considera-
re ori de câte ori se iau decizii. O colaborare strânsă între toți partenerii, direct și indirect, este 
esențială pentru implementarea cu succes în metoda data pentru a realiza o producție durabilă 
de îmbrăcăminte.

Beneficii economice, sociale și de mediu 
Conform Documentului de rezultat al Summitului Mondial din 20058, pilonii interdependenți 

care se consolidează reciproc pentru dezvoltarea durabilă sunt dezvoltarea economică, dezvolta-
rea socială și protecția mediului. 

8 United Nations, 2005, “World summit outcome”, available at: http://ec.europa.eu/comm/external_
relations/un/docs/050915_un_summit.pdf

Figura 3. Echipamente medicale ca care sunt conectați copiii prematuri

Figura 4. Procesul de producție
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Această lucrare a propus modelul durabil prin integrarea modelului9 „cradle to creadle” în 
procesul de proiectare a modelelor. După cum sa prezentat acest model (figura 5) permite birou-
lui de creație să abordeze toți cei trei piloni ai dezvoltării durabile. Fără aer nociv, apă poluată și 
deșeurilor de la producătorii de îmbrăcăminte, atât producătorul, cât și comunitatea locală, vor 
economisi o mulțime de bani în prevenirea și tratarea poluării pe termen scurt și lung. 

Proiectarea centrată pe utilizator este o abordare în care cea mai importantă este nevoile uti-
lizatorilor finali, contextele, comportament și emoții. Fiecare pas al proiectului, principalul lucru 
pe care ne-am concentrat a fost persoana care va folosi / purta acest produs10.

Printre produse vestimentare recomandate sunt:
Produsele (figura 6) trebuie să fie confecționate din materiale nonalergice, să fie ușor de spă-

lat și adaptate echipamentelor medicale.
Aceste produse trebuie să furnizeze un confort optim, siguranță, securitate și să protejeze cor-

pul de factori nocivi, în același timp să ofere izolare termică care sunt esențiale pentru îngrijirea 
clinică. Sugarii pot fi supuși unui număr mare de proceduri dureroase și stresante, deși necesa-
re, în timpul îngrijirii lor11. Durerea și stresul pot fi reduse la minimum prin oferirea îngrijirii 
individuale de către părinți, asistente medicale cu îmbrăcarea cu hăinuțe potrivite gradului de 
dezvoltare a copilașilor.

Beneficiul hainelor
Nu numai că prematurii arată adorabil în hainele minuscule, dar pot exista, de fapt, anumite 

beneficii specifice:
• termoreglare îmbunătățită: bebelușii stau mai bine atunci când sunt îmbrăcați, deoarece nu 

pierd căldura la fel de ușor de la curenți sau de pe suprafețele reci.

9 Cradle to cradle: Remaking the way we make things. North point press. McDonough, W., & 
Braungart, M. 2010.
10 Chwo M-J, Anderson GC, Good M, Dowling DA, Shiau S-HH, Chu D-M. A randomized controlled 
trial of early kangaroo care for preterm infants: effects on temperature, weight, behavior, and acuity. J 
Nurs Res JNR. 2002 Jun; 10(2):129-42; Graven S. Sleep and brain development. Clin Perinatol. 2006 
Sep; 33(3):693-706, vii; Levy J, Hassan F, Plegue MA, Sokoloff MD, Kushwaha JS, Chervin RD, et al. 
Impact of hands-on care on infant sleep in the neonatal intensive care unit. Pediatr Pulmonol. 2017; 
52(1):84-90.
11 Flacking R, Lehtonen L, Thomson G, Axelin A, Ahlqvist S, Moran VH, et al. Closeness and sepa-
ration in neonatal intensive care: Closeness and separation. Acta Paediatr. 2012 Oct;101(10):1032-7; 
Mahmoodi N, Arbabisarjou A, Rezaeipoor M, Pishkar Mofrad Z. Nurses’ Awareness of Preterm Neo-
nates’ Sleep in the NICU. Glob J Health Sci. 2015 Nov 17;8(6):226-33.

Figura 5. Modelul circular a produselor vestimentare durabile
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• comoditate: mamele și tăticii tind să se simtă mai confortabil în preajma bebelușilor când 
bebelușii lor poartă haine ca un „copil adevărat” în loc de terapie. Se simt mai bine implicându-se 
în grija copilului lor schimbând scutecele și ținând aproape bebelușii.

• stres mai mic în familie: Părinții prematurilor care poartă haine tind să simtă mai puțin stres 
în jurul bebelușilor. Ei interacționează mai eficient cu bebelușii lor, deoarece se îngrijorează mai 
puțin de condițiile medicale și se concentrează mai mult asupra copilului.

Concluzii. Pentru a crește supraviețuirea și a contribui la dezvoltarea și creșterea bebelușilor 
prematuri, s-a ajuns la concluzia că îmbrăcămintea joacă un rol important în acest stadiu. Produ-
sele corespund morfometriei copilului prematur și sunt realizate din materiale naturale. 

Prin urmare, produsele și articolele vestimentare joacă un rol considerabil pentru creșterea 
și dezvoltarea copiilor născuți înainte de termen. Este important să se încurajeze practicile de 
îngrijire care păstrează somnul, un mediu ne invaziv12 axat pe nevoile individuale ale copilului și 
pe modelele comportamentale. Produsele vestimentare vin ca să contribuie la ceea că: pielea este 
protejată, rănile sunt reduse la minimum, infecțiile sunt prevenite și se promovează confortul în 
timpul îngrijirii pielii și a altor proceduri de rutină, în funcție de nevoile individuale ale copilului. 
Alegerea incorectă a produselor împiedică bebelușul să ia poziții confortabile sau să își schimbe 
postura în timpul somnului. Un copil se poate întinde, necesitând îmbrăcăminte suficient de 
liberă pentru a permite mișcarea, or siguranța, confortul și căldura depind de cei care-i îngrijesc.

12 Messmer PR, Rodriguez S, Adams J, Wells-Gentry J, Washburn K, Zabaleta I, et al. Effect of kanga-
roo care on sleep time for neonates. Pediatr Nurs. 1997 Aug; 23(4):408–14.

Figura 6. Produse vestimentare recomandate copiilor prematuri
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ЖЕНСКОЕ РУКОДЕЛИЕ В ГАЛИЧИНЕ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.: 
КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ, ВЯЗАНИЕ

WOMEN’S NEEDLEWORK IN GALICIA IN THE END
OF THE 19TH CENTURY – THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY:

LACE MAKIN, KNITT ING

Summary. In the end of the XIX – the beginning of the XX century in Galicia, women are actively 
involved in the development of crafts, trades, arts and education in the region. Although the process 
of emancipation proceeded quite slowly, especially in traditional life, progressive feminist tendencies 
of the West spread among the women of Galicia. They were no satisfied with the role of “housekeeper”, 
they strove for self-realization and equality not only in families, but also in society. One of the areas 
where women achieved success was the development of handicrafts and various types of homemade 
craft: they made manufactures, organized meetings, and conducted instruct. 

We achieved more success in the development of lace-making and knitting. These types of needle-
work developed in two directions: in the context of fashion and traditional textiles (clothing). Each 
of these areas can be studied separately. The basics of lace making, sewing, knitting, and embroidery 
were taught in the context of the subject “women’s handicraft”, which was defined as compulsory in 
the curricula of primary schools in Galicia, public and private types at the end of the 19th century. At 
the end of the XIX – beginning of the XX century were opened several schools that specialized in lace 
making. Their products became popular outside the region as well, because they were distinguished 
by highquality workmanship, original ornaments and manufacturing techniques, which competed 
with imported products. The most famous schools of lace-making, mostly private, are in Khorkovtsi, 
Penyaki, Bobovey, Kanchuga, Mushin, Zakopane, Yavoriv, Lviv et. al. The products were characterized 
by a highly artistic level, since they were exported abroad, where they were popular. The study of the 
assortment, manufacturing techniques, the activities of schools and courses testifies to the develop-
ment of lace-making and knitting of the indicated period, and also confirms the important role of 
women in the development of needlework in Galicia.

Keywords: needlework, Galicia, women activity, artistic education, lace making, knitting, profes-
sional schools 

В конце ХІХ – начале ХХ вв. в Галичине женщины активно участвуют в развитии ру-
коделия, промыслов и художественно-профессионального образования в регионе. Од-
нако по сравнению с Соединенными Штатами и некоторыми европейскими странами, 
где феминистические тенденции и борьба за права женщин в обществе ширились значи-
тельно быстрее, в Галичине эти процессы происходили более медленными темпами: по 
большей части доминировал патриархальный строй, что главным образом проявлялось 
в традиционной (сельской) культуре. Желание женщин получить образование или за-
няться предпринимательством воспринималось в социуме довольно таки скептически и 
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даже с определенным осуждением. Тем не менее прогрессивные тенденции из Запада все-
таки распространялись, влияя на повседневную жизнь женского населения. Особенно 
это проявилось в рукоделии и художественно-профессиональном образовании обозна-
ченного периода: в регионе с аграрной доминантой и практически отсутствием местного 
текстильного производства обучение профессионалов в этой области было актуальным.

Длительное время женские занятия не были оценены должным образом. В городской 
культуре вышиванием, кружевоплетением, вязанием занимались «на досуге», изготавли-
вая предметы, а также украшения одежды или текстиля для личного пользования, часто 
применяя узоры с европейских журналов модных новинок. А в традиционном сельском 
быту ткачество или техники декорирования были для женщин обычным или даже необ-
ходимым занятием, способствующим обеспечить семью одеждой. Это редко приносило 
прибыль, поскольку понимание важности развития локальных ремесел и промыслов, в 
частности тех, где задействованы женщины, практически отсутствовало. Одни из пер-
вых, кто занялся популяризацией женского рукоделия и его перспектив в конце ХІХ в., 
– частные лица или товарищества, которые и состояли главным образом из представи-
тельниц аристократических кругов, интеллигенции. Они создавали специализированные 
школы, вели курсы, открывали собственное дело, привлекая таким образом женщин раз-
ных социальных сословий к активной социальной и культурной жизни, давая им воз-
можность самореализации. 

В 1874 г. во Львове благодаря  инициативе женщин аристократических кругов (Фе-
лиция Боберска, Целина Лачинска, графиня Наталия Дзедушицка) было основано Това-
рищество „Женский Труд” – первое в Галичине на этом поприще1. Цель их деятельности 
– пропагандировать женский труд, его значение и важность для общества и непосред-
ственно самих женщин, создавать для этого необходимые условия. 

В начале 1880-х гг. в Пеняках, недалеко от г.Броды, графиня Альфонсина Дзедушицка 
открыла частную школу кружевоплетения. Графиня вела активную деятельность в этом 
направлении, обучала местных девушек и женщин мастерству кружевоплетения, а изде-
лия пользовались спросом у местных модниц и за границей.

Гэрмина Шухевич – одна из прогрессивных представительниц украинской интелли-
генции – стала основоположницей «Клуба Русинок» (1893) и Женского Промышленного 
Союза «Труд» (1900–1914) во Львове2. 

Однако вести такую деятельность самостоятельно в те времена было довольно таки 
сложно, поэтому женщины объединялись в товарищества, присоединялись к уже дей-
ствующим:  важно, что в первой половине ХХ в. женские организации стали одними из 
ведущих на поприще развития местных промыслов и образования. И только когда значи-
тельность этой проблемы в конце ХІХ в. заинтересовала высшее руководство, в регионе 
начинают создавать специальные комитеты, организации, товарищества и т.д., которые 
тщательно изучают этот вопрос и всячески лоббируют локальные интересы не только 
в регионе, но и за границей (Министерство образования и религии, Краевый комитет, 
Галицкий Сейм, Краевый патронат рукоделия и мелкого промысла, Лига Промышленной 
Помощи и др.)3. Возрождают призабытые ремесла, развивают новые, востребованные по-
требителями и продиктованные модными тенденциями, среди которых особенной по-
пулярностью пользовались кружевоплетение и вязание.

Кроме того, на развитие женского рукоделия и отдельных его видов повлияли вы-
ставки (этнографические, промышленные, сельскохозяйственные) конца ХІХ – начала 
ХХ вв.4 Во время их проведения экспонировали продукцию разных отраслей [сельские 
1 Sprawozdanie z czynności Rady zawiadowczej Stowarzyszenia „Pracy Kobiet” za rok 1877, przedłożo-
ne Walnemu Zgromadzeniu na dniu 24 Marca 1878, Lwów, nakładem Stow. „Pracy Kobiet”, 1878, 20 s.
2 О. Цимбалюк, „Труд” – жіноча кравецька школа, Львів: СП “БаК”, 1998, 56 с.
3 Т. Merunowicz, Opieka kraju nad szkolnictwem przemysłowym w Galicyi, Lwów, 1887. s. 16.
4 Przemysł domowy, in: Wystawa krajowa, № 5, 1877; Sprawozdanie z Wystawy rolniczej i przemysłowej 
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промыслы и ремесла, рукоделие, фабричное производство и т.д.] с территории Галичины. 
Одежда (народная и светская), интерьерный текстиль, разнообразный декор отличались 
красочными этнолокальными художественными особенностями, качественным профес-
сиональным технологическим исполнением, орнаментом и цветовой гаммой. Вязанные 
изделия и кружево представляли главным образом на двух отделениях: промышленном 
(женское рукоделие) и этнографическом (народная одежда, домашний текстиль, домаш-
ний промысел). Именно таким образом происходил культурный трансфер: в „светском” 
прочитывалось влияние традиционных мотивов, и наоборот, в народных изделиях появ-
ляются „модные” тенденции. Однако со временем эти границы нивелировались: в опре-
деленных случаях даже сложно было отличить аутентичное от интерпретации (Илл. 1). 

Тем не менее в конце ХІХ – начале ХХ вв. благодаря этим выставкам тысячи посети-
телей получили возможность ознакомиться с наилучшими образцами народного и про-
фессионального искусства Галичины. Специальные комиссии оценивали экспонаты за 
определенными критериями: качество и мастерство исполнения, новаторство или тради-
ция, орнамент, цветовая гамма и т.д. Собственно и женское рукоделие популяризирова-
лось таким способом. Возникло понимание важности не только как занятия „на досуге”, 
но главным образом возможности зарабатывать самостоятельно деньги, открывать ма-
стерские, поднимать местный промысел. Впоследствии открываются специализирован-
w Przemyślu w roku 1882, Lwów, 1882; Katalog wystawy archeologicznej i etnograficznej we Lwowie, 
Lwów, 1885; Katalog przedmiotów wystawy etnograficznej, Lwów, 1880; Б, Сулим, Феномен Крайової 
виставки в Галичині 1894 року: Історичний огляд, Львів: Поллі , 2007, 208 с. и др.

Илл. 1. Женская накидка-капюшон, вязан-
ная крючком, 1880 г. Опубликовано: Bluszcz, 
1880, T. XVI, nr. 46.

Илл. 2. Детская куртка-жакет, вязанная спица-
ми, 1913 г. Опубликовано: Nowe Mody, 1913
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ные учреждения (школы, гимназии) или курсы, где обучали мастерства кройки и шитья, 
кружевоплетения, вязания, изготовления головных уборов („моднярства”), вышивания 
и других востребованных временем видов рукоделия [ремесла] (Илл. 2).

Однако процесс создания таких программ и центров обучения для женщин был до-
вольно длительным, поскольку в предыдущий период для этого не было надлежащих ус-
ловий5. Основы кружевоплетения, вязания и другие виды „женского рукоделия” начали 
преподавать как обязательный предмет в начальных школах Галичины государственного 
и частного типов второй половины ХІХ в.6. Основная цель введения такого предмета – 
обучение девочек наиболее необходимых работ для повседневной жизни, а также воз-
можности самостоятельного заработка: шитье, штопка, кройка, перекрой белья, вари-
анты декорирования и др. Таким образом, ученицы получали первичные навыки, что в 
последствии давало возможность определиться с выбором будущей специальности7. 

Следующим шагом была организация профессионального образования, в основании 
которого задействовали заграничный опыт. Школы рукоделия и домашнего хозяйства 
успешно функционировали в Австрии, Швейцарии, Чехии. Их модель обучения стала хо-
рошим примером для формирования соответствующих школ в Галичине.

Вопрос о создании профессиональной школы для женщин во Львове был поставлен на 
Городском заседании в 1907 г.: ее планировали открыть на основе реорганизации практи-
ческих курсов в лицее им. Королевы Ядвиги. В отчетном документе этого заседания чет-
ко очертили перспективы новой школы, поскольку „…должна она привести в действие 
тысячи незадействованных рук женских и задействовать их с пользой для их самих, для 
общества и региона”. Одновременно местные власти тоже проявил инициативу. В 1907 г. 
Министерство общественных работ выдало организационный проект и план обучения 
для промышленных женских школ, а в 1910 г. – для семинарий, где учительницы мог-
ли получить специальное образование. Проект промышленной школы предусматривал 
функционирование двух отделов: кроя белья, а также кроя и пошива платьев с возмож-
ным привлечением других видов женского рукоделия. Кроме профессиональных навы-
ков ученицы обязаны были приобретать основы произвольного рисунка, промышленной 
бухгалтерии, ведения книг на промышленных предприятиях, оформления и заключения 
различных документов и договоров предпринимательской деятельности, товароведения, 
овладевать элементарными основами гигиены и домашнего хозяйства, в частности осва-
ивать отдельный предмет – костюмологию (лекции о костюме). 

При промышленных школах открывали специальные вечерние курсы: для частных 
лиц, которые намеревались научиться определенных видов рукоделия, и для работниц, 
занятых в сфере образования и профессионального труда, которые хотели усовершен-
ствовать свои знания. На таких курсах овладевали специальностями ручного или машин-
ного шитья, кроя белья или платьев, вышивки, кружевоплетения, изготовления искус-
ственных цветов, парикмахерского дела, в отдельных заведениях – стенографии и маши-
нописи. Курсы длились 3-6 месяцев, главным образом в вечернее время два-три раза в 
неделю. 

Учитывая актуальность создания во Львове женской промышленной школы, Регио-
нальным школьным советом было решено детально изучить этот вопрос на основании 
опыта зарубежных школ, что уже функционировали в указанном направлении. Этот во-
прос контролировали представители Краевой Рады, инспекторы школ и другие заинтере-

5 О. Kozakevych, Edukacja artystyczna kobiet w Galicji na przełomie XIX i XX wieku z uwzględnieniem 
wzorów szkół zagranicznych, in: Sztuka i edukacja. Muzyka i sztuki plastyczne, Lublin, 2015, s. 75-91.
6 Определено школьным уставом от 14 мая 1869 г. во Львове для начальных школ Восточной 
Галичины.
7 О. Козакевич, Осередки фахової освіти в Східній Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ 
ст. : в’язання, in: Народознавчі зошити, №3-4, 2009, с. 374-383.



Patrimoniul de ieri: implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine ~ 170 ~

сованные лица. Было создано рабочую группу, которая посетила ряд учебных заведений 
в Вене, Берне, Праге и некоторых других европейских городах8.

Представленная в статье тематика очень разнообразна и предполагает изучение дан-
ного вопроса более обширно – в контексте социокультурных, экономических, историче-
ских аспектах конца ХІХ – начала ХХ вв. Поэтому мы рассмотрим деятельность только 
некоторых школ и товариществ, которые, по нашем мнению, отыграли важную роль в 
развитии женского рукоделия, в частности – кружевоплетения и вязания.

Итак, в Галичине одной из первых школ для женщин в конце ХІХ в. была частная шко-
ла „Женский Труд” во Львове. Программа обучения предполагала „чулочные” работы 
(вязание спицами. – О.К.), вязание крючком, фриволите, плетение бахромы, сеток, штоп-
ки, вышивки белой и цветной, аппликация и изготовление искусственных цветов, а так-
же декоративная роспись по ткани и дереву9. Изделия характеризовались качественным 
исполнением на технологическом и художественном уровне. Об этом свидетельствуют 
отличия на нескольких выставках: серебренная медаль на Краевой выставке во Львове 
1894 г. и выставке Политехнического Товарищества во Львове 1902 г. При Товариществе 
окрыли школу по изготовлению трикотажных изделий: ученицы изучали ручное и ма-
шинное вязание. В то время это считалось довольно таки новаторским ремеслом, и это 
вызывало определенные сложности в расширении и программы обучения, и технологи-
ческого оборудования. 

В 1876 г. во Львове открыли художественно-промышленную школу10, в 1877 г. – школу 
рисунка и моделирования, а в 1882 г. – отделение художественной вышивки и кружева. 
Это был значительный прогресс на этом поприще в контексте профессионального обу-
чения в Галичине, в частности женского. Цель школы – обучение специалистов для про-
мышленности, теоретиков и практиков, ремесленников и промышленников. Во время 
учебы изучали творческий и профессиональный рисунок, материаловедение, перенесе-
ние рисунка на ткань, рукоделие. Ученицы практиковали изготовление всяческих деко-
ративных работ: бахрома, плетеные шнуры, ажурные изделия, мережки, разнообразные 
кружева (испанские, чешские, венецианские, „дюшес”), вышивка и др.11. (Илл. 3)

Во Львове в 1900 г. организовали первый женский промышленный союз „Труд”, кото-
рая вела активную деятельность (однако с некоторыми перебоями, что было связанно с 
историческими и социокультурными факторами. – О.К.) практически до половины ХХ в. 
При союзе открыли мастерские, школы, курсы, где местные женщины получали профес-
сиональные навыки кройки и шитья, изготовления белья, вышивки, трикотажа. Изделия 
продавали в собственном магазине или высылали «на заказ». Подтверждением качества 
продукции и востребованным ассортиментом стало участие в выставках и высокие на-
грады12. Именно ученицы „Труд” в период 1920–1930-е гг. подняли именно украинский 

8 О. Козакевич, Європейські художньо-промислові жіночі школи кінця ХІХ – початку ХХ 
століття: практичний досвід для освіти в Галичині, in: Львівська національна академія 
мистецтв і етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: національна 
специфіка, європейська парадигма розвитку, Львів: Львівська національна академія мистецтв, 
2016, с. 127-129.
9 Центральний Державний Історичний Архів України у Львові (далі – ЦДІАУЛ), Листування 
з Міністерством віросповідання і освіти про надання дозволу Товариству „Праца коб’єт” на 
ведення кравецьких курсів у Львові (1925–26), Ф. 179, Оп. 4, Спр. 2578.
10 Sprawozdanie szkoły Рrzemysłowej we Lwowie, Lwów, 1894, S. 30.
11 О. Боднар, Г. Кирчів, Перша в Україні художньо-промислова школа, in: Вісник ЛАМ, 1994, № 
5, с. 37-43.
12 Жіноча спілка промислова „Труд”, in: Календар товариства „Просвіта” на 1908 рік, 1907, с. 
78; Звичайні загальні збори жіночої спілки „Труд” за 1903 рік, Львів, 1903; Звичайні загальні збо-
ри жіночої спілки „Труд” за 1908 рік, Львів, 1908.
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промысел на очень высокий уровень, создали „украинскую” моду, обучили женское на-
селение собственноручно изготовлять высококачественные изделия, зарабатывая таким 
образом на жизнь и даже открывая частное дело (Илл. 4)

Обучением разных видов рукоделия на высоком профессиональном уровне характе-
ризировались учебные заведения для еврейских женщин. Например, трикотажная школа 

Илл. 3. Фрагмент женской блузы; мотив „звезды”, вязание крючком. Опубликова-
но: Nowe Mody, 1913

Илл. 4. Курсы ручного вязания, который ведет Мика Бачинская-Зэлэна. Опубликовано: 
Нова Хата, 1932, Ч. 5
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Товарищества ремесленного дела для еврейской молодежи в Перемышле (теперь – Поль-
ша), созданная в 1920-х гг. для обучения еврейской молодежи трикотажного дела с трудо-
устройством в трикотажных мастерских с использованием трикотажного оборудования. 
Программа частной школы предполагала год учебы для девушек от 18 лет, которые полу-
чили свидетельство об окончании школы I-степени. Кроме того, на базе школы прово-
дили шести- и трехмесячные курсы механического вязания для женщин и мужчин для 
практичных работ: машинное и ручное вязание, декоративные работы, крой и модели-
рование трикотажных изделий. Программа курсов предполагала подготовку пряжи к на-
мотке, вязание ткацких узлов, изучение машины для намотки и другого приспособления, 
техническое обслуживание оборудования, практические занятия на машинах, вязание 
разных переплетений („пэрловэ”, „патэнтовэ”, „шлаковэ”), определения класса машин, 
разнообразные отделочные работы, изучения основ кроя, а также изготовления разноо-
бразного ассортимента – шапок, шарфов, свитеров, рукавиц, юбок и др.13.

Во Львове также действовала профессиональная женская школа для обучения еврей-
ской молодежи (основанная в 1919 г., как школа женского рукоделия – с 1930 г.). Обучение 
вели на нескольких отделах: портняжном, шляпном, изготовление белья, вышивки, до-
машнего хозяйства. Особенно пользовалось популярностью кружево “испанской рабо-
ты” – плетенное на специальном станке с золотой нити14.

Еще один очаг женского рукоделия конца ХІХ – начала ХХ вв. – разнообразные курсы, 
основанные частными и государственными институциями, союзами, товариществами, 
школами, а также частными лицами. Главным образом это были узкоспециализирован-
ные занятия (кройки и шитья, вязания. кружевоплетения, рисунок на ткани, изготовле-
ния корсетов и белья), однако спрос диктовали модные тенденции и вкусы потребителей. 
Преподавали специалисты своего дела не только с Галичины, которые имели практиче-
ский опыт, но и приглашенные с заграницы. Результат успешной деятельности – экспорт 
текстильных изделий за границу. Например, в начале ХХ в. популярностью пользовалось 
„ирландское” кружево, вязанное крючком. Обучением плетения такого кружева занима-
лась „Лига Промышленной Помощи”, которая вела активную деятельность в развитии 
промыслов и ремесел Галичины в первой трети ХХ в. Кружевные изделия отличались 
мастерством исполнения, разнообразными орнамент. Качество подтверждает тот факт, 
что кружево экспортировали в Америку, где оно пользовалось большим спросом15.

Особенно интенсивно проводили курсы женского рукоделия в 1920 – 1930-е гг., в част-
ности для сельского населения. С одной стороны, это было позитивным явлением: жен-
щины, которые годами практиковали изготовление традиционных изделий и использо-
вали народные орнаменты, получили возможность изучить новые текстильные техники 
и модный ассортимент. Поэтому в народной одежде этого периода прослеживаются вли-
яния городской культуры и моды. Однако есть и негативная сторона такой деятельности: 
народна одежда и текстиль постепенно трансформируются под влиянием таких тенден-
ций, теряют свою аутентичность, а некоторые типы традиционного украинского костюма 
исключаются из обихода (Илл. 5). 

Итак, в конце ХІХ – начале ХХ вв. в Галичине женское рукоделие начинает пользовать-
ся спросом и выходит на новый уровень развития. Это уже не только занятие на досуге, 
но и возможность получить специальность, обучиться ремеслу, что в последствии даст 
потенциал для создания и развития частного дела. Изначально основы рукоделия изуча-
ли в начальных школах как обязательный предмет. С популяризацией вязания, кружево-
13 ЦДІАУЛ, Листування з товариством рукодільних майстерень для єврейської молоді у м. 
Перемишлі про відкриття трикотажної школи (1938), Ф. 179, Оп. 4, Спр. 1988.
14 ЦДІАУЛ, Розклади занять, статистичні дані про стан приватної жіночої єврейської школи у 
Львові (1931–1939), Ф.179, Оп.4, Спр. 1706.
15 ЦДІАУЛ, Справа про діяльність товариства „Допомоги Промислової” у Львові (1910–1911), 
Ф. 165, Оп. 4, Спр. 240.
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Илл. 5. Крой комплекта трикотажного белья. Изделие можно было 
заказать и купить в магазине „Українське Народне Мистецтво”. 
Опубликовано: Нова Хата, 1934, Ч. 11

плетения, кройки и шитья и других видов рукоделия, продиктованных социокультурны-
ми факторами определенно периода, обучение проводят на специализированных курсах 
и в профессиональных школах. Качество исполнения, новаторские текстильные техники 
и изготавливаемый ассортимент свидетельствуют о высокохудожественном уровне. На 
страницах модных журналов также предлагают разнообразные описания пошагового 
исполнения, декорирования. Особенных успехов достигли в развитии кружевоплетения 
и вязания. Развивались эти виды рукоделия в двух направлениях: в контексте моды и 
традиционного текстиля (одежды). Наиболее известные школы кружевоплетения, глав-
ным образом частные, – в Хорковцах, Пеняках, Бобовей, Каньчуге, Мушине, Закопаном, 
Яворове, Львове и др. Изделия характеризовались высокохудожественным уровнем, по-
скольку их экспортировали за границу, где они пользовались популярностью. Изучение 
ассортимента, техник изготовления, деятельность школ и курсов свидетельствует о раз-
витии кружевоплетения и вязания обозначенного периода, а также подтверждает важ-
ную роль женщин в развитии рукоделия в Галичине.
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VIZUALIZAREA DURERII ȘI TRAUMEI PRIN LENTILA 
FILMULUI POETIC MOLDOVENESC

VISUALIZING PAIN AND TRAUMA THROUGH THE LENS 
OF MOLODVAN POETIC FILM

Summary. The notion of poetry was many times applied to a non-literary space. The Hungarian 
composer Franz Liszt used the notion of „symphonic poem” to describe his work. A few decades later, 
the French avant-garde filmmakers juxtapose the terms film and poetry to strengthen their position 
in defining the notion of „pure cinema”. Bessarabian filmologistsargue that the metaphorical vision on 
the reality characteristic for the Romanian culture determined the development of the national poetic 
cinema. I have implemented the concepts of poetic cinema in my own film that deals with memory 
and trauma. My film won the Golden Bear at Berlinale 71st Edition and attracted the attention of 
dozens of journalists, NGOs, film critics and film festivals. Thus, I experienced myself the power of 
cinema poetry, which helped me to disclose my trauma and gain the international recongnitation.

Keywords: film, poetry, cinematographic language, poetic film, trauma.

Introducere. Poezia este una dintre cele mai vechi forme de artă, care în forma sa orală a 
precedat chiar și textul scris. Aristotel sugerează că poezia se află adânc în natura noastră, în 
instinctul de imitație, care este implantat în om încă din copilărie și în simțul natural al armoniei 
și al ritmului1. Pentru poeții romantici, poezia este o mișcare spre lumea interioară, în care po-
etul depune tot sufletul său2. Dezvoltându-se de mii de ani, definiția poeziei până în ziua de azi 
generează dezbateri și controverse. Aceasta este o formă de artă atât de simplă și atât de compli-
cată în același timp, ca și natura omului sau definiția existenței. Totodată, datorită  complexității 
sale, poezia a devenit în sine o definiție a altor forme de artă. Jumate de secol înainte ca frații 
Lumière să filmeze sosirea trenului în gară, compozitorul ungur Franz Liszt a folosit noțiunea de 
„poem simfonic” (Symphonische Dichtung) pentru a descrie opera sa3. În mod asemănător, ter-
menul „poetic” a fost folosit de mai multe ori de-a lungul istoriei cinematografiei de către diferiți 
cineaști și teoreticieni pentru definirea limbajului cinematografic. 

1. Interferența limbajului cinematografic cu cel poetic. Prima juxtapunere a termenelor 
„poezie” și „film” se întâlnește în lucrările cinematografice avangardiste franceze din anii 1920. 
Henri Chomette, Luis Delluc și Germaine Dulac au considerat utilă comparația filmului cu po-
ezie pentru întărirea pozițiilor sale în tentativa de definire a noțiunii de „cinematografie pură”. 
Dulac contrapune cinematografia de masă cu cea avangardă, afirmând că prima a devenit va-
salul narațiunii, scopul ei fiind doar povestirea unei povești, pe când cea de-a doua încearcă să 
aprofundeze limbajul cinematografic, apropiindu-l de „poetic”4. Totodată, Luis Delluc abordează 
1 Aristotel. On the Art of Poetry. (Tradus de Bywater I.), Oxford: Oxford University Press, 1920, p. 
25-30.
2 S. T. Coleridge, Biographia Literaria. Chapter I. [online]. 26 jan. 2013 ] [accesat la 28 decembrie 
2020]. Disponibil: https://www.gutenberg.org/files/6081/6081-h/6081-h.htm
3 J. Cormac, Liszt and the Symphonic Poem. Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 13.
4 D. Germaine, The Essence of the Cinema: The Visual Idea. In: ADAMS, S., P. The Avant-Garde Film. 
New York: Anthology Film Archives, 1987, p. 38-40.
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noțiunea de „poezie vizuală”, făcând aluzie nu doar la puritatea limbajului cinematografic, dar și 
la invocarea actul creativ de izolare și stilizare a detaliilor semnificative5. În paralel, reprezentanții 
școlii ruse formaliste au încercat să analizeze relația dintre limbajul vizual și cel literar, prin apli-
carea teoriei poeziei formaliste în film6. Pornind de la definiția frazei literare, Boris Eikhenbaum 
definește conceptul de „fraza cinematografică”, drept un grup de elemente grupate în jurul unui 
nucleu accentual în segmentul materialului cinematografic7. Scriitorul continuă analogia dintre 
film și literatură, scriind despre importanța lungimii cadrului cinematografic, ca frază literară 
care se dezvăluie lent; legătura dintre imagini și continuitatea spațio-temporală în film; noțiunea 
de metaforă vizuală8. Totodată,acest principiu de păstrare a continuității spațio-temporale în film 
a fost neglijat de autorii „filmului poetic”, cum ar fi Dziga Vertov. De aceea, încercarea lui Viktor 
Shklovsky de a caracteriza „poeticul” în film prin geometria structurilor formale, și nu semantica 
continuității, este importantă pentru stabilirea rolului publicului și a ideilor de recepție a filmului 
poetic. În eseul său „Поэзия и проза в кинематографии”, Șklovski încearcă să definească poeti-
cul și prozaicul din film, care în viziunea lui se deosebesc nu doar prin ritm, dar și prin prevalența 
trăsăturilor tehnice și formale peste cele semantice în filmul poetic, unde trăsăturile formale de-
plasează semantica și rezolvă compoziția9. Autorul, exemplifică filmul poetic citând lucrarea lui 
Dziga Vertov, „Шестая часть мира”, care conform filmologului, „este construită pe principiul 
poeziei formale, având un caracter asociativ pronunțat și o recurență a imaginilor la sfârșitul 
filmului, unde acestea transmit un sens diferit”10. Însăși Vertov, una dintre cele mai importante 
figuri din istoria avangardei, se descria ca„un scriitor al cinematografiei, poet al filmului, care își 
scrie poeziile pe banda de film”11. 

2. Filmul poetic moldovenesc. 
Istoriei cinematografiei din Republica Moldova începe cu anul 1897, atunci când operatoru-

lui de origine algeriană, Felix Mesguich, a fost trimis de compania fraților Lumière la Chișinău, 
unde acesta a filmat exercițiile mai multor escadrile sub comanda unui general de origine fran-
ceză – prințul Louis Napoleon, proiectându-le chiar în aceeași seară în Clubul Nobilimii12, unde 
acum se afla cinematograful Patria Emil Loteanu. Peste mulți ani, Mesguich a documentat acest 
fapt în memoriile sale (Figura 1).

În 1912 la Chișinău a fost deschis primul cinematograf echipat „Orfeum”, unde au avut loc 
proiecții regulate de filme13. Cultura cinematografică a început să înflorească și în câțiva ani, 
aproape fiecare regiune avea un cinematograf. Începând cu 1928, cinematografia din Basarabia 
ia „cursul estic” de dezvoltare. Evenimentele importante din Republica Autonomă Sovietică Mol-
dovenească sunt difuzate în revistele cinematografice de actualități Кiнонеделя, Союзжурнал și 
5 E. Mccreary, C. Louis Delluc, Film Theorist, Critic, and Prophet, in: Cinema Journal, Vol 16, Issue 1. 
Texas, University of Texas Press, 1976, p. 20.
6 B. Eikhenbaum, Y. Tynyanov, B. Kazansky, E. Mikhailov, A. Piotrovsky și colab., Поэтика кино. 
Теоретические работы 1920-х гг. St. Petersburg: AlmaMater, 2016. 
7 B. Eikhenbaum, Проблемы киностилистики, in: B. Eikhenbaum, Y. Tynyanov, B. Kazansky, E. 
Mikhailov, A. Piotrovsky și colab. Поэтика кино. Теоретические работы 1920-х гг. St.Petersburg, 
AlmaMater, 2016, p. 14-23.
8 Ibidem, p. 24-54. 
9 V. Shklovsky, Поэзия и проза в кинематографии, in: B. Eikhenbaum, Y. Tynyanov, B. Kazansky, E. 
Mikhailov, A. Piotrovsky și colab, p. 153-154.
10 Ibidem, p. 155-156. 
11 D. Vertov, More on Mayakovsky, in: A. Michelson, Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov, London, 
University of California Press, 1984, p. 180-185.
12 C. J. Seguin, Felix Mesguich. Groupe de réflexion sur l’image dans le monde hispanique [online] 
(accesat la 30 octombrie 2020). Disponibil: https://le.grimh.org/index.php?option=com_content&vie
w=article&layout=edit&id=745&lang=fr
13 T. Nesterov, The cinemas of Chişinău. Birou pentru artă şi cercetare urbană [online]. (accesat la 28 
octombrie 2020). Disponibil: http://bacu.ro/the-cinemas-of-chisinau-republic-of-moldova/
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Кинолепописец14. În 1940, la Chișinău se deschide o secție a studioului de film din Odessa, meni-
tă să documenteze evenimentele din Moldova pentru revistele de actualități Союзкиножурнал, 
Радяньская Украiна și Moldova sovietică15. La 26 aprilie 1952, a fost înființat Studioul cinema-
tografic de filme documentare și cronică cinematografică din Moldova, ulterior redenumit în 
Moldova-Film16. Anual, studioul producea până la 6 lungmetraje de ficțiune, 4 desene animate, 
25 de documentare, 20 filme științifice și educaționale, 12 jurnale de știri „Moldova sovietică” și 6 
jurnale de știri ale revistei satirice „Usturich”17. Studioul funcționa doar pe baza finanțării de stat 
și până în 1991 rămânea unica casă de producție de film din Moldova. Astfel, guvernul comu-
nist deținea monopolul asupra artei cinematografice și controla cu vigilență supunerea acesteia 
ideologiei sovietice. Cu toate acestea, noua generație de cineaști, care a trecut prin cel de-al II-lea 
Război Mondial, a contribuit la eliberarea cinematografiei sovietice de dogmele staliniste și a 
orientat arta sovietică la idealurile și profunzimile sufletului omului18. În același timp, lansarea 
în anii ’60 a unei întregi pleiade de scriitori în cinematografia moldovenească, a marcat o nouă 
etapă în evoluția filmului național19. Ei au adus spiritul poetic în filmul autohton, declanșând 
apariția unui nou univers cinematografic, în care coexista miticul cu cinematograficul20. Prin 
metafore vizuale, regizorii autohtoni povesteau despre frământările și aspirațiile sale, ocolind 
cenzura slujitorilor politicii comuniste, care erau „orbi” în fața limbajului poetic. Acest fapt a 
permis strecurarea „vocii” moldovenilor pe marele ecran sovietic și chiar internațional.

Principala contribuție la analiza „poeticului” în cinematografia din Republica Moldova a fost 
adusă de filmologii Dumitru Olărescu și Ana-Maria Plămădeală. În lucrările sale ei nu doar 
analizează trăsăturile distincte ale filmului național, dar studiază și originile acesteia. Ambii au-
tori afirmă că spiritului poetic al filmului autohton este declanșat de viziunea metaforică asupra 
14 D. Olărescu, Filmul de Nonficțiune, in: A.-M. Plămădeală, D. Olărescu, V. Tipa, Arta Cinematogra-
fică din Republica Moldova, Chișinău: Grafema Libris, 2014, p. 294-295.
15 Ibidem, p. 295-296.
16 Ibidem, p. 301-310. 
17 Studioul Moldova-Film. Istoria Studioului Moldova-Film. [online] (accesat la 10 martie 2020). Dis-
ponibil: http://moldovafilm.md/
18 A. Plămădeală, Filmul de Ficțiune, in: Arta Cinematografică din Republica Moldova, p. 15-40.
19 D. Olărescu, Filmul – Valențele Poeticului, Chișinău: Epigraf, 2000, p. 5-16.  
20 A.-M. Plămădeală, Arta Cinematografică din Republica Moldova, p. 27. 

Figura 1. F. Mesguich. Memoriile. Sursa: Groupe de réflexion sur l’image dans le monde 
hispanique
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realității caracteristică culturii românești. În cartea sa „Mitul șu Filmul”, Ana-Maria Plămădeală 
susține că arta cinematografică este „exponentul spiritualității naționale”21. Criticul consideră că 
filmul basarabean de ficțiune reprezintă chintesența ideilor, simbolurilor și arhetipurilor pasto-
rale înrădăcinate în spiritul românesc22. De asemenea, Dumitru Olărescu în „Filmul valențele po-
eticului” remarcă natura poetică a cinematografiei naționale23. Mai mult ca atât, autorul susține 
că filmul poetic moldovenesc, se deosebește de concepțiile „poeticului” din alte țări, declarând 
că „filmul moldovenesc de nonficțiune, care ia naștere în totul alte circumstanțe și spații și are ca 
obiect de inspirație și studiu alte realități”24.

3. Filmul „Nanu Tudor”
Filmul „Nanu Tudor” (Figura 2) este un scurt metraj documentar de 20 minute, realizat la 

Nordul Moldovei în vara anului 2020. În acest film am încercat să incorporez tradițiile filmului 
poetic moldovenesc și să povestesc propria istorie prin metafore și simboluri cinematografice.

Filmul începe ca o călătorie nostalgică în amintirile mele din copilărie, unde eu mă reîntorc 
la casa seculară a străbunicilor mei și întâlnesc membrii familiei la masa de sărbătoare. Treptat 
atmosfera din casă se schimbă și întrunirea familială se transformă în confruntarea mea cu fricile 
din copilărie. 

Ideea filmului a apărut atunci când am vizionat un interviu cu un regizor rus Alexander Ras-
torguev, care a spus că filmul începe cu cea mai mare durere. Aceasta m-a făcut să mă reîntorc la 
un fragment din copilăria mea, care mi-a lăsat amprentă pe toată viața. Aveam 9 ani. Ca și orice 
copil obișnuiam să petrec verele la bunici. Însă atunci, bunelul meu a decedat din cauza unei 
21 A.-M. Plămădeală, Mitul și Filmul, Chișinău: Epigraf, 2001, p. 7-10.  
22 Ibidem, p. 34-129. 
23 D. Olărescu, Filmul – Valențele Poeticului, p. 20-80.
24 Ibidem, p. 28.

Figura 2. Afișul filmului „Nanu Tudor”
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greșeli medicale, iar părinții abia s-au mutat la Chișinău. De aceea împreună cu bunica mea am 
plecat la casa străbunicilor, unde locuiau surorile ei. În fiecare zi, toată familia pleca la muncă, 
iar eu rămâneam sub supravegherea nanului meu, care se plângea pe dureri de inimă. Atunci, 
nanul, un familiarist exemplar, își schimba personalitatea. Fiind mică, eu nu înțelegeam compor-
tamentul lui inadecvat și vulgar. De aceea am tăcut. Abia câțiva ani mai târziu mi-am dat seama 
că acțiunile lui erau criminale și mi-au lăsat o traumă adâncă în suflet. 

Peste 20 de ani de tăcere, eu am hotărât să mă întorc la casa străbunicilor, unde până acum 
locuiește nanul meu. Camera de filmare a devenit scutul meu, în spatele căruia am putut să-mi 
ascund durerea și să merg înainte străbătând fricile din copilărie. La fel ca și scriitori basarabeni 
veniți în ani ’60 în lumea cinematografiei, eu am încercat să folosesc metafore vizuale pentru a 
vorbi despre lucruri importante dincolo de fațetele superficiale ale unei adunări familiale ideale.

Premiera mondială a filmului a avut loc în martie 2021 la Berlin, unde am luat Ursul de Aur 
pentru cel mai bun film de scurtmetraj la Festivalul Internațional de Film Berlinale, ediția 71. 
Acest fapt a atras atenția jurnaliștilor, criticilor de film și a festivalurilor internaționale de film 
din întreaga lume. Astfel filmul a fost invitat la zeci de festivaluri și mediatizat de portalurile de 
știri și cultură din Europa și chiar de peste ocean. 

4. Vizualizarea durerii și traumei în film
Cea mai dificilă sarcină în tratarea propriului trecut în film, este găsirea unei modalități de a 

construi o poveste universală bazată pe experiența personală, care va fi înțeleasă de oamenii stră-
ini din întreaga lume. Eu am decis să „traduc” trăirile mele în imagini vizuale, care creează legă-
turi asociative cu memoriile personale generând un impact puternic asupra minții subconștiente.

În așa mod, protagonistul principal al filmului a devenit casa străbunicilor mei, care a fost 
construită un secol în urmă și a găzduit patru generații consecutive din familia mea. Totodată, 
casa nu este un obiect fixat în timp și/sau spațiu, ci devine un adevărat actor al poveștii, care își 
schimbă caracterul, emoțiile și stările de spirit pe tot parcursul filmului. Mai mult ca atât, casa 
călătorește în timp, ea îmbătrânește, se încruntă, crapă, se îmbolnăvește și se dărâmă treptat 
(Figura 3).

Unul din laitmotivele vizuale ale filmului sunt stofele albe de pe ferestre și uși (Figura 4). 
Aceste țesuturi separă spațiile și timpul. Astfel, ferestrele și ușile se transformă în rame de lemn, 
care încadrează ororile din trecut pe pânzele albe. Focalizarea obiectivului este fixată pe detaliile 
florale ale țesuturilor, lăsând încețoșat elementele din spatele acestuia. Acest efect creează o im-
presie de o lume suprarealistă și imaginară, pictată în acuarelă, care este estompată în memorie 
ca o iluzie înșelătoare. O caracteristică importantă a acestor pânze este culoarea lor albă. „Albul” 
are multe semnificații în folclorul și cultura românească, cât și cea internațională.

Pe de o parte, conform „Dicționarului de Simboluri și Credințe Tradiționale Românești” de 
Romulus Antonescu, albul simbolizează virginitatea, puritatea, inocența, nașterea și veselia25. Pe 
25 A. Romulus, Dicţionar de Simboluri și Credinţe Tradiţionale Românești, Iași: Tipo Moldova, 2016, 

Figura 3. Transformarea casei în filmul „Nanu Tudor”
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de altă parte, „albul este culoarea privilegiată riturilor de trecere, care marchează mutațiile ființei, 
după schema clasică a oricărei inițieri: moarte și renaștere; albul răsăritului și albul mat al morții, 
care absoarbe ființași o introduce în lumea lunară, rece, îl conduce spre absență, spre vidul noc-
turn, către dispariția conștiinței și a culorilor diurne”26. Tradițional, miresele sunt îmbrăcate în 
veșminte albe. Totodată, în unele regiuni, pânza albă se pune deasupra ușii atunci când moare 
cineva din familie, iar la înmormântarea copiilor se dă de pomană o bucată de pânză, pentru ca 
pruncii decedați să fie considerați botezați.27

Un alt simbol care apare de mai multe ori în film sunt florile uscate (Figura 5). În general, 
floarea este un simbol foarte puternic și cu multe semnificații, care se găsește în cultura tuturor 
țărilor. În toate părțile ale lumii, florile în primul rând sunt asociate cu femeile și anume cu 
„vârsta feciorelnică feminină”28. Florile ornează lumânarea de botez, brâul femeilor gravide, mor-
mintele, casele și icoanele. În folclorul și rânduielile românești, florile mereu au fost asociate cu 
o putere magică, care poate să aducă dragoste, noroc, belșug, viață, dar și să descânte dragostea, 
să atragă moartea, să ia somnul copilului și să aducă necaz29.

În film apar flori uscate specifice Republicii Moldova. Este vorba de maci, mușețel și alte 
plante medicinale din grădină, câmpii și pădure. Cred că toți cei care obișnuiau să petreacă verele 
în sat își amintesc cum culegeau și se jucau cu aceste flori, care ulterior erau folosite pentru ceai și 
dulciuri. Este foarte important că aceste flori sunt anume uscate, reprezentând trecerea timpului 
și a copilăriei. Mai mult ca atât, florile sunt filmate în lumină rece și sumbră, accentuând tristețea 
și durerea din trecut.

p. 4.
26 Ibidem, p. 4.
27 Op. cit., p. 18-19.
28 Ibidem, p. 256.
29 Ibidem, p. 257. 

Figura 4. Motivul stofelor albe în film

Figura 5. Motivul florilor uscate
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În general, filmul este construit în mod conștient pe contrastul culorilor, luminii și elemente-
lor vizuale. Atmosfera filmului se schimbă de la o scenă la alta. Imaginile calde și colorate ale ca-
sei de vară, înconjurate de copacii fructiferi în plină culoare și urmate de scene calde ale întâlnirii 
familiale la masa de sărbătoare, unde mătușile în iarna vieții privesc fotografiile vechi și discută 
despre copilăriei, se transformă într-o călătorie îngrozitoare prin colțurile cele mai sumbre ale 
casei, unde s-au adăpostit păianjenii. Insectele sunt un alt motiv care reflectă protagoniștii fil-
mului și fricile din copilărie. Atunci când vocile după cadru vorbesc despre trecut, în prim plan 
apare o omidă care se mișcă încet pe spătarul floral al scaunului. Apoi, un păianjen dintr-un colț 
al ferestrei își înfășoară prada complet în pânză (Figura 6). Imaginile sunt metaforice și în mod 
deliberat claustrofobe, dar și lungi, oferind spectatorului atât spațiul, cât și timpul pentru a se 
implica pe deplin în conversație. Aceste alegorii sunt inspirate din fabulele învățate în copilărie, 
unde animalele, insectele și fenomenele naturii codifică mesaje profunde dincolo de interpreta-
rea superficială a elementelor din poveste. Imaginile insectelor vizualizează fricile din copilărie 
și generează asociații tactile neplăcute, care creează un al treilea spațiu imaginar al filmului. În 
acest fel, privitorul nu doar vede, dar și simte filmul. Aceste asociații tactile și olfactive adâncesc 
spectatorul complet în poveste,de parcă ar fi o hipnoza lentă care îl scufundă în realitatea regi-
zorului.

În film apar multe alte simboluri și motive, precum atributele religioase. Acestea uneori re-
prezintă credința eronată, grotescă, cu două fețe, a unor personaje din film, fiind reprezentată 
sub forma unui calendar kitschos cu imagini religioase agățate de perete. Alteori, ca o relicvă de 
familie și un element cultural important, sub forma unei icoane vechi, decorate tradițional, în 
colțul din dreapta sus al casei. Totodată, în timpul conversației de după cadru despre memoriile 
traumatice din copilărie, pe o fereastră murdară stă o icoană uitată acoperită cu praf și păianjeni, 
simbolizând valorile creștine uitate și denigrate.

Camera de filmat se mișcă dintr-un colț al casei în altul, întâmpinând membrii familiei 
adormiți. Astfel, somnul este un alt element distinctiv al filmului. Această stare fizică de repaus, 
caracterizată prin încetarea reflexelor conștiente, este interpretată de mai multe popoare ca „o 
moarte incipientă sau ca un preambul al morții, de unde și expresiile populare somnul de veci, 
somnul cel lung sau somnul veșnic, sinonime cu moartea; uneori însă, analogia se îndreaptă și 
spre starea de boală sau, pur și simplu, spre starea mentală a omului”30. În film această stare redă 
amorțirea conștiinței, vălul din fața ochilor și imposibilitatea de a vedea dualitatea personalității 
a unui membru de familie care a traumatizat mai mulți copii. 

30 Op. cit., p. 622.

Figura 6. Elemente alegorice
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Concluzie. Poezia a evoluat împreună cu umanitatea, transformându-se de la o imitație a 
lumii - în călătorie spre lumea interioară a poetului. Totodată, limbajul poetic în cinematogra-
fie nu reprezintă o incluziune directă a literaturii în film, ci o aplicare a preocupărilor poetice 
asupra filmului. Abordarea metaforică a realității de cineaști a înălțat noul mediu de expresie 
la rangul de artă și a generat apariția mai multor cercetări, scrieri și monografii. Foarte curând 
după apariția cinematografiei, cineaștii și filmologii pioneri au început juxtapunerea termenelor 
„film” și „poezie”. Astfel, cercetările formaliștilor ruși au adus la apariția noțiunii de „frază cine-
matografică”, „metaforă vizuală”, „semantica continuității” și „geometria structurilor formale”. 

În același timp, filmologii din Republic Moldova afirmă că filmul poetic moldovenesc se 
deosebește de alte școli de film, pentru că a luat naștere în alte circumstanțe și spații. Inspirația 
pentru tratarea poetică a realității a venit din necesitatea ocolirii cenzurii sovietice. Totodată, 
viziunea metaforică asupra realității și venirea scriitorilor în industria filmului au accelerat dez-
voltarea poetică a cinematografiei autohtone. Tradițiile filmului poetic moldovenesc m-au aju-
tat să găsesc propriul limbaj cinematografic, care m-a diferenția de celelalte opere din cadrul 
festivalurilor internaționale de film, atrăgând atenția internațională asupra cinematografiei din 
Moldova. În același timp, metaforele și simbolurile vizuale au devenit naratorii unei dezvăluiri 
insuportabile, spărgând tăcerea și secretul familial. În concluzie, cinematografia modernă din 
Republica Moldova ar trebuie să continuă tradiția începută de autorii de film din ani ’60, care au 
adus faima internațională, pentru că doar prin autenticitate, curaj și profunzime puteam străbate 
marele ecrane mondiale.
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ROMAN VLAD A TRĂI MUZICA: O POVESTIRE AUTOBIOGRAFICĂ

Autor de balete, de muzică simfonică, camerală și de film, dar și de importante studii muzico-
logice, Roman Vlad a marcat puternic cultura muzicală universală din secolul al XX-lea, lăsând 
în urma sa o moștenire bogată în domeniul compoziției și muzicologiei, dar și urme adânci în 
viața muzicală a Italiei. În anul 2009, când printr-o serie de evenimente a fost marcată aniversa-
rea de 90 de ani de la nașterea compozitorului, Vittorio Bonolis și Silvia Cappellini au inițiat un 
proiect care s-a materializat în 2011, cu doi ani înainte de „trecerea dincolo” a Maestrului, prin 
publicarea volumului R. Vlad A trăi muzica: o povestire autobiografică1. Cei doi l-au ajutat pe       
R. Vlad să-și depene memoriile și le-au notat cu acuratețe făcând posibilă apariția acestei cărți 
care reprezintă „un act de dragoste și de admiraţie faţă de Roman Vlad”2. În opinia editorilor s-au 
dovedit profetice cuvintele Leonettei Pieraccini Cecchi care la sfârșitul anilor ’40, scria: „În cercul 

1 R. Vlad, A trăi muzica: o povestire autobiografică, Iași: Artes, 2014, 256 p.
2 Op. cit., p. 5.
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muzical, noul astru este un pianist român, foarte tânăr, foarte frumos, foarte romantic și bun, 
care se numește Roman Vlad”3. Peste trei ani, în 2014, cartea apare și în limba română în traduce-
rea lui Cristian Dumea, ediția fiind redactată și îngrijită cu multă pietate de compozitorul Viorel 
Munteanu – un discipol fidel și mereu recunoscător al Maestrului care de mulți ani îi promovea-
ză opera, fiind autorul uneia dintre biografiile lui Roman Vlad, dar și cercetător al creației sale. 

Din paginile acestei cărți Roman Vlad apare ca „un personaj de o înaltă ţinută intelectuală 
și artistică, un narator fascinant, cu o memorie excepţional de lucidă”4 la ai săi 90 de ani când a 
început lucrul asupra autobiografiei. Lecturând-o simțim mereu suflul unei existenţe dedicate 
muzicii, dar și dorința Maestrului de a transmite moștenirea sa spirituală viitoarelor generaţii. 

Volumul este structurat în trei părți cuprinzând mai multe capitole. Prima parte redă eve-
nimente importante din biografia maestrului. Capitolele din partea a doua sunt consacrate mai 
multor personalități celebre din lumea muzicii pe care maestrul a avut ocazia de a-i întâlni pe 
parcursul vieții sale. Partea a treia evocă călătoriile sale prin diferite țări și continente și impresi-
ile muzicale din aceste călătorii.

Narațiunea începe cu descrierea adolescenţei în România. Iată ce mărturisește compozitorul: 
„Primele amintiri muzicale datează de când eram copil, când trăiam cu părinţii mei la Vășcăuţi, 
în casa mare de la ţară, proprietate a bunicilor de pe mamă. La vârsta de patru ani, am compus un 
mic fragment pentru pian, pe care l-am dedicat părinţilor mei de Crăciun; și astăzi mi-l amintesc, 
foarte simplu și ingenuu, în stil mozartian. Tatăl meu dorea ca eu să devin inginer; matematica, 
la fel ca și muzica, mă fascina. M-au înscris la gimnaziu, susţinând și examenul de admitere la 
conservator. Am parcurs astfel, simultan, cele două programe de învăţământ; nu am fost, însă, 
un elev ascultător și docil, întrucât, deseori, îmi contestam profesorii, și regulile pe care mi le 
impuneau. Proiectul meu ideal pentru viitorul apropiat era să petrec câţiva ani peste hotare; aș 
fi vrut mult să mă apropii de Anton Webern, de la Viena, pentru studiul compoziţiei muzicale”5. 

Însă soarta l-a adus la Roma unde a făcut studii cu Alfredo Casellea căruia îi dedică un capitol 
aparte. Autorul vorbește cu multă căldură și admirație despre profesorul său care a fost una din 
personalitățile cele mai notorii ale culturii muzicale italiene de la acea vreme. Întâmplarea a făcut 
ca cel căruia îi datorează Roman Vlad șansa de a studia la Casella a fost George Enescu, fără ca 
să știe. Adică, faptul că Vlad a fost pământeanul lui Enescu l-a determinat pe Casella să-l pri-
mească în clasa în semn de recunoștința față de maestrul Enescu. Casella avea o cultură enormă, 
cunoștea pe dinafară tot repertoriul pianistic clasic, romantic și contemporan. Era extraordinar, 
un profesor cu vocaţie, cu un suflet nobil și generos în artă și în viaţă. 

În același capitol R. Vlad evocă încă câteva personalități de primă importanță pentru arta 
muzicală din secolul trecut: G. Puccini, A. Schönberg, I. Stravinski, S. Prokofiev, B. Bartók. Este 
important că autorul atrage atenția nu doar laturilor profesionale ale acestor compozitori, ci și 
celor personale. Pentru a ilustra cele menționate vom un fragment: „Unul din evenimentele într-
adevăr incredibile ale vieţii muzicale italiene din acea perioadă, pe care l-am aflat de la Casella, a 
fost publicarea unei cărţi scrise de Torrefranca în 1911, cu titlul L’operista alla moda, pe care am 
cumpărat-o de la un vânzător ambulant și pe care o am și astăzi. Aici autorul afirma că Giacomo 
Puccini era o nulitate, că nu a inventat nimic, că nu merita să fie numit compozitor și că opera 
lirică nu făcea parte din natura artei italiene. În același an, Arnold Schönberg publica marele său 
Manual de armonie, în care autorul, la sfârșit, spune: „Eu scriu acorduri de șase sau mai multe 
note pe care teoretic nu știu să le explic, dar am încredere în simţul meu asupra formei și sunt 
încrezător că, după mine, altcineva va ști să explice aceste acorduri; deocamdată, mă încurajează 
faptul că alţi compozitori sunt pe această stradă: elevii mei, Alban Berg, Anton Webern, Bartók, 
Franz Schreker și poate Puccini”6. Adică un italian nu a știut să înțeleagă măreția lui Puccini în 
timp ce un alt artist care probabil a fost antipodul său în creație i-a recunoscut geniul. Este curios 
3 Op. cit., p. 5.
4 Op. cit., p. 5.
5 Op. cit., p. 11.
6 Op. cit., p. 24.
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și faptul că în anul 1924, cu ocazia reprezentării operei Pierrot Lunaire, dirijată de Schönberg 
la Florenţa, în turneul italian organizat de Casella, Puccini s-a dus personal să o asculte, iar la 
moartea lui Puccini, care a survenit după puţin timp, Schönberg i-a scris lui Casella o scrisoare 
de condoleanţe în care deplângea pierderea unui prieten, a unui mare artist, și durerea ce a lovit 
muzica italiană.

Foarte interesantă este descrierea raportului dintre Puccini și Stravinski: „Puccini se afla la 
Paris când a fost interpretată pentru prima dată Sărbătoarea primăverii, în 1913; Casella mi-a po-
vestit că, atunci când Stravinski s-a îmbolnăvit grav de tifos, în urma consumării unor alimente 
stricate (o farfurie de stridii mâncată împreună cu Serghei Diaghilev), iar prietenii săi Maurice 
Ravel și Claude Debussy, temându-se pentru viaţa sa, l-au vizitat la spital, doar Puccini a fost 
acela care i-a stat la căpătâi îndelung și i-a acordat asistenţa necesară. Stravinski nutrea un mare 
afect și o mare stimă faţă de Puccini7. Marelui Igor Stravinski, cu care autorul a avut o relaţie ex-
traordinară, o prietenie lungă, sinceră și frumoasă, îi sunt dedicate câteva capitole din carte. Iată 
ce scrie Vlad: „Aveai impresia că era o persoană de care că nu te poţi apropia; celebru, asediat 
de postulanţi, ziariști, simpatizanţi, oameni de orice fel și din toate categoriile. Era nevoit să se 
apere, însă, odată îndepărtat acest zid protector, ieșeau la iveală cu o maximă claritate eleganţa 
și umanitatea sa”8. De asemenea autorul descrie și mai multe personalități din anturajul lui Igor 
Stravinski: Robert Craft, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, John Cage.

Un alt capitol este consacrat unor personalități muzicale notorii ale Italiei: Ildebrando Pi-
zzetti, Ottorino Respighi, Francesco Cilea și Pietro Mascagni. Încă unul – celebrilor maghiari 
Zoltán Kodály și Béla Bartók. Capitole aparte revin compozitorilor Serghei Prokofiev și Paul 
Hindemith, pianistului Arturo Benedetti Michelangeli, compozitorilor englezi Benjamin Britten, 
Edward Elgar și William Walton. În cartea lui R. Vlad găsim și analiza operei renumitului filosof 
și sociolog german, apologetul muzicii noi – Theodor Adorno. 

Unul din capitole evocă doi interpreți legendari ai secolului trecut Sviatoslav Richter și Ms-
tislav Rostropovich. Un altul este consacrat creației lui Aurel Miholy Millos – unul dintre cei mai 
importanţi coreografi de factură expresionistă. 

Câteva pagini din carte evocă personalitatea domnitorului moldav Dimitrie Cantemir care 
a fost unul din strămoșii lui Roman Vlad. Există de asemenea și unele presupuneri că printre 
strămoșii lui R. Vlad s-ar fi aflat și legendarul și temutul Vlad Țepeș

Unul din capitolele amintirilor evocă Fuga din Bucovina (1941). Un altul descrie perioada 
războiului: „Când germanii au atacat și invadat Rusia, au ocupat și Bucovina, situaţia mea la 
Roma a devenit periculoasă și dramatică. Aveam vârsta de douăzeci și doi de ani când respon-
sabilul armatei române m-a convocat și m-a pus în faţa unei dileme: ori îmi reluam cetăţenia 
română și mă înrolam în armata din România, devenită nazistă, ori prestam serviciu militar 
în trupele speciale germane, infamantele SS. M-a ameninţat că, dacă în două săptămâni nu mă 
conformam ordinului, eram considerat dezertor, trecut de partea inamicului și pasibil de moarte 
prin împușcare. Am înţeles că trebuia să mă ascund și să dispar din circulaţie. Și așa am făcut. 
După cum am relatat, uneori mă refugiam în Vatican și, deseori, la Academia Română; trăiam 
ca un clandestin”9.

În timpul războiului Roman Vlad a devenit laureat al Premiului Enescu ce i-a fost acordat la 
București, pentru compoziţie, în anul 1942, datorită lui Dinu Lipatti care, fără știrea lui Vlad, a 
făcut cunoscută comisiei de concurs Sinfonietta. 

Foarte emoționant descrie R. Vlad reîntâlnirea cu familia, eveniment ce s-a produs tocmai 
în anul 1958 după circa 20 de ani de despărțire, la festivalul Toamna muzicală varșoviană. „Am 
fost invitat în calitate de muzician italian și am ajuns la Varșovia unde trăia un frate de-al mamei 
mele, Cazimir Dombrowski. Mama mea, pe care nu o mai văzusem din vara anului 1941, a cerut 
și a obţinut, numai pentru ea, însă, nu și pentru tatăl meu, permisiunea de a merge din România 
7 Op. cit., p. 25.
8 Op. cit., p. 106.
9 Op. cit., p. 43.
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în Polonia pentru a-și revedea fratele. Cu lacrimi în ochi, ne-am îmbrăţișat îndelung la aeropor-
tul din Varșovia; eram însoţit de Licia și de fiul meu, Alessio, în vârstă de trei ani, care au venit de 
la Roma tocmai pentru a o cunoaște pe bunica…Zilele petrecute la Varșovia cu mama și rudele 
sale au fost foarte intense, povestindu-ne amintirile din anii frumoși când petreceam vacanţele 
împreună la Vășcăuţi, în marea gospodărie a familiei mele din Bucovina”10.

Un capitol aparte este consacrat muzicii de film – unul din domeniile în care a excelat maes-
trul. Aici R. Vlad despre relațiile sale cu mai mulți cineaști notorii cu care a avut ocazia să colabo-
reze – Rene Claire, Luciano Emmer, Renato Castellani, René Clément. Maestrul a scris și multă 
muzică de teatru colaborând cu așa regizori ca Vito Pandolfi, Franco Zeffirelli, Orazio Costa, 
Sergio Tofano, Mario Ferrero, Maurizio Scaparro, Carmelo Bene și Luchino Visconti.

Pe parcursul vieții R. Vlad a condus diferite reviste, precum Musica e dossier, circa treizeci 
de ani a făcut parte din comitetul de redacţie a publicaţiei Nuova rivista musicale italiana, însă, 
în ciuda tuturor activităţilor, nu a încetat niciodată să compună. A fost președintele Academiei 
Filarmonice, responsabil artistic al festivalului Maggio Musicale Fiorentino unde a organizat nu-
meroase concerte aducând în fața publicului capodopere ale muzicii contemporane. S-a aflat la 
cârma mai multor teatre de operă italiene, dintre cele mai importante. 

Aș vrea să mai citez câteva rânduri din carte, care în opinia mea descoperă personalitatea 
maestrului R. Vlad: „Raportul meu indisolubil cu muzica are la bază dragostea faţă de ea: o iubire 
totală pe care am simţit-o încă din copilărie și pe care am alimentat-o încă din timpul carierei 
pianistice iniţiale; am respectat, apărat și slujit în întregime această profesie, muzica, trăind într-o 
perfectă simbioză cu ea. Citind, cântând sau ascultând marile capodopere muzicale ale omenirii, 
am simţit adânci emoţii și am avut întotdeauna dorinţa spontană și intensă de a le transmite și 
altora, de a explica muzica și mecanismele sale, structura sa internă, prin mijloace și expresii 
simple, chiar dincolo de pragul oricărei posibilităţi de pătrundere raţională. Am realizat pentru 
radio și televiziune importante cicluri de conferinţe despre muzica contemporană, despre istoria 
valsului, despre importanţa muzicii populare sau a folclorului. Nu am vrut să fiu considerat un 
critic muzical sau un muzicolog, am încercat să vorbesc doar despre ceea ce am iubit, așa cum 
spune Rainer Maria Rilke, a cărui opinie o împărtășesc: Nu critica, ci numai dragostea poate să 
facă dreptate unei opere de artă”11.

În alte capitole autorul meditează asupra unor probleme actuale și importante pentru cultu-
ra secolului al XX-lea: impactul radioteleviziunii asupra culturii, muzica de consum, politica și 
impactul ei asupra culturii și artelor, situația teatrelor tradiţionale, fenomenul numit Școala din 
Darmstadt și altele.

În Memoriile lui Roman Vlad sunt evocate și figurile mai multor dirijori celebri Leonard 
Bernstein, Carlos Kleiber și Sergiu Celibidache, Franco Ferrara și Herbert von Karajan, Ricardo 
Mutti. Bernstein în opinia lui era una dintre persoanele cele mai vivace și cele mai fascinante pe care 
le cunoscuse vreodată, foarte uman, cu un temperament extraordinar, exploziv. 

„Nu pot să uit niciodată, scrie Vlad, o reprezentaţie a lui Sergiu Celibidache la Roma, de acum 
înaintat în vârstă, cu Orchestra sa din München; era atât de slăbit fizic, încât a trebuit să fie însoţit 
pe podium. Și în acea circumstanţă, Celibidache și-a dezvăluit carisma de mare dirijor care dă-
dea suflet muzicii într-un mod cu totul aparte, cu un simţ al frazării pe care puţini alţi interpreţi 
l-au avut. Celibidache a fost, de asemenea, un profesor genial, generos și inflexibil. Cursurile sale 
despre fenomenologia muzicii erau foarte râvnite și urmărite”12.

Iată ce scrie despre Franco Ferrara: „Muzician de rasă, și-a demonstrat imediat talentul în ori-
ce disciplină muzicală, a avut o fulgerătoare și prestigioasă ascensiune muzicală, dirijând orches-
trele cele mai celebre din Europa, cariera sa însă, spre marele regret al tuturor care la-u cunoscut, 
s-a încheiat foarte brusc din cauze medicale”13.
10 Op. cit., p. 55.
11 Op. cit., p. 69.
12 Op. cit., p. 156. 
13 Op. cit., p. 158. 
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Herbert von Karajan era, în toate sensurile, opusul lui Franco Ferrara: raţional, studia și ana-
liza partiturile muzicale în cele mai mici detalii, cu meticulozitate și precizie chirurgicale, pentru 
ca, mai apoi, să le reproducă, în fază executivă, într-o armonie perfectă cu un sunet particular, 
inconfundabil. 

Despre Ricardo Mutti Vlad scrie cu multă căldură, amintindu-și de un episod ieșit din comun 
din colaborarea lor la teatrul La Scala din Milano. Era anunțată Traviata, toate biletele vândute, 
însă o grevă sindicalistă i-a oprit pe toți orchestranții să vină la spectacol și atunci lui Roman 
Vlad, directorul de atunci al teatrului i-a venit o idee: „Muti era un excelent pianist și era unul 
dintre dirijorii care pregăteau opera, iar la repetiţii se ocupa cu pregătirea soliștilor, el însuși 
cântând și interpretând la pian”. S-a dus în camera lui Muti și i-a spus: „Riccardo, tu interpretezi 
bine întreaga operă, ești un mare pianist. Îţi cer un lucru: ai corul și soliștii, așază-te la pian și 
cântă tu!... Cortina s-a ridicat, Muti era la pian, soliștii, corul – în scenă: un miracol, a fost un 
adevărat triumf!”14.

Cu mult interes am lecturat paginile consacrate marelui J.S. Bach din care am aflat unele lucruri 
noi, ca de exemplu faptul că atât Bach, cât și alți mari contemporani ai săi Telemann, Handel au 
fost membrii unii societăți muzical-științifice al cărei statut prevedea ca fiecare membru nou, în 
momentul aderării la asociaţie, să prezinte propriul portret pe pânză, în înălţimea naturală a cor-
pului și, anual să elaboreze o lucrare cu caracter știinţifico-muzical. Cu ocazia aderării lui Bach la 
această societate a și fost pictat renumitul său portret cu canonul enigmatic la 6 voci în mană. Din 
aceleași pagini aflăm că Bach a folosit în creațiile sale diferite tehnici cabalistice. Drept exemple 
Vlad citează Clavecinul bine temperat, Ofranda muzicală, Arta fugii și altele.

Un capitol din Memorii este dedicat analizei relației între muzică și matematică. Din acest 
capitol, de exemplu, aflăm că L. Fibonacci a descoperit șirul care îi poartă numele, datorită ie-
purilor. „În timpul unei șederi la Pisa, împăratul Frederic al II-lea, pasionat de arte și știinţe, i-a 
prezentat o chestiune: să calculeze legea înmulţirii iepurilor. Leonardo a găsit-o: după un an, o 
pereche de iepuri a născut un iepuraș; de la acest nucleu iniţial de trei animale, în anii următori, 
iepurii au devenit 5, apoi 8, 13 și așa mai departe. Această lege guverna nu numai înmulţirea 
iepurilor, dar și tot ceea ce crește în mod organic în Univers, și explică chiar și distanţele dintre 
stele și planete, fiind una dintre legile fundamentale ale creaţiei”15. O găsim și în muzică, înce-
pând chiar cu banalul trison major care nu este altceva decât proiecția primelor trei cifre din șirul 
lui Fibonacci.

Nici fenomenul interpretării prin care partitura muzicală prinde viața nu a rămas fără atenția 
maestrului. Și dacă expresionistul Schönberg exalta postulatul romantic al libertăţii de interpre-
tare, neoclasicul Stravinski reclama o absolută rigoare executivă. Este cunoscută fraza sa: „Vreau 
executanţi, și nu interpreţi!” În opinia lui Vlad „interpretarea nu poate depăși anumite limite, 
altfel, alunecă în abuz, cum, din păcate, se întâmplă cu anumiţi regizori moderni care își acordă 
licenţe prea mari în arta interpretării, fără a respecta stilul și natura operelor clasice”16. Nu era de 
acord nicidecum cu modificările și infidelităţile regizorilor faţă de prescrierile și dorinţa autori-
lor, îndeosebi în ceea ce privește costumaţia și scenografia proprii unei epoci și total exclusă în 
alta, ca să nu mai vorbim de interpretările ideologice.

În capitole aparte R.Vlad își descrie propriile sale experiențele în calitate de profesor și com-
pozitor, dar și reflecțiile asupra muzicii electronice, atonalismului și politonalității.

…în concluzie (așa se numește ultimul compartiment al cărții) aflăm și niște opțiuni politice 
ale maestrului: „În situaţia actuală a lumii, cred că nu este necesar nici socialismul, nici liberalis-
mul: este nevoie de o politică și o gestiune capabile să concilieze necesitatea organizării sociale cu 
liberul schimb. Este foarte greu să se realizeze sinteza a două direcţii contrare, însă din existenţa 
unui liberal-socialism inspirat ar veni și salvarea”17. 
14 Op. cit., p. 94.
15 Op. cit., p. 185. 
16 Op. cit., p. 189. 
17 Op. cit., p. 229. 
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Analizând relația între politic, social și artistic R. Vlad menționează că „astăzi ne aflăm într-o 
fază de criză, dar, în general, toate fazele istoriei au fost caracterizate de alternanţa dintre criză și 
creștere. În retrospectivă, rezultă că acestea au fost necesare, aproape fiziologice, însă perioada 
zilelor noastre este, într-adevăr, specială. Din păcate, alături de elemente foarte pozitive, sunt 
prezente și elemente la fel de negative… S-a afirmat că muzica trebuie să fie una de elită. Desigur, 
întreaga muzică și toată cultura ar trebui să fie de elită. Masele ar trebui să fie educate și ridicate 
la nivelurile cele mai înalte ale culturii și nu cum se întâmplă acum, ca muzica și, în general, 
cultura să fie desconsiderate și exilate pe treptele cele mai de jos ale masei”18. Citând cuvintele lui 
Schönberg care susține că „artistul nu trebuie să caute frumuseţea, ci adevărul; dacă îl găsește, 
frumuseţea i se va dărui cu prisosinţă”19. Maestrul Vlad consideră ca acestea trebuie completate 
cu afirmația că „nici succesul nu trebuie căutat în defavoarea adevărului, chiar dacă succesul 
poate să-i surâdă nu autorului, ci operei sale, după dispariţia acestuia. Unicul merit al autorului 
este de a fi fost conștient că a făcut ceea ce trebuia să facă, ceea ce i-a dictat conștiinţa”20. În con-
tinuarea acestor gânduri vom cita dintr-un interviu acordat publicației La stampa în anul 2011 
în care Maestrul menționează că „singurul adevăr posibil pentru artist este adaptarea obiectului 
pe care îl creează la realitatea sa interioară. Un adevăr subiectiv, care inversează adevărul obiectiv 
urmărit de Toma de Aquino”21. Nu putem decât să ne exprimăm acordul total cu aceste opinii 
care ilustrează nu doar o poziție artistică promovată de un important creator ce a lăsat în urma 
sa o moștenire artistică foarte valoroasă, ci și o poziție civică a unui cetățean al acestei lumi care 
conștientizează problemele contemporaneității și rolul artistului în lume. 

Volumul A trăi muzica este o fascinantă călătorie imaginară prin labirinturile artistice și is-
torice ale secolului trecut plin de evenimente memorabile ale căror martor a fost Roman Vlad 
și după care, cum relevă F. Capitoni, autorul recenziei la această carte din cunoscuta publicație 
italiană La Republica, „ar putea fi studiată istoria muzicii”22 (și nu doar a muzicii, ci și a întregii 
culturi artistice – n.n.) a secolului XX. Lectura acestei cărți ne transpune „într-un muzeu al mu-
zicii … încărcat de legende și populat de personalități de geniu”23 care, prin ochiul pătrunzător al 
Maestrului Roman Vlad, ni se developează într-o lumină nouă și ne invită pentru a le cunoaște. 

18 Op. cit., p. 229-230. 
19 Op. cit., p. 231. 
20 Op. cit., p. 231. 
21 Roman Vlad, La mia vita straordinaria. Disponibil online: https://www.lastampa.it/
cultura/2011/10/31/news/roman-vlad-la-mia-vita-straordinaria-1.36927908. 
22 https://www.mondadoristore.it/Vivere-la-musica-Roman-Vlad-Silvia-Cappellini-Vittorio-Bono-
lis/eai978885840506/
23 R. Vlad, A trăi muzica: o povestire autobiografică, Iași: Artes, 2014, p. 3.
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CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN PERIOADA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS
ORGANIZATIONAL CULTURE DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC

Summary. This article The article thoroughly examines organizational behavior as a component 
of organizational culture during the COVID-19 coronavirus pandemic. Resistance to change during 
the transition from office work to online activity is evident and creates certain obstacles that reduce 
labor productivity. The change that is taking place around the world brings discomfort and a need to 
adapt to conditions other than they were before the pandemic and at a rapid pace. At the same time, 
a special emphasis is placed on the analysis of the manager-employee relations, but also on the pos-
sibility or impossibility of keeping the job or advancing in this period of crisis. It shows what are the 
obstacles that determine failure in the workplace, but what are the benefits of adapting to online work 
and the digitization process. It explains how the leaders and employees should act to increase and 
streamline the services they provide during the Coronavirus pandemic, but also the effects that could 
occur in the post-COVID-19 period. The article analyzes through a qualitative study the situation at 
work of employees in the Republic of Moldova and the predominant values   during the pandemic in 
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Perioada pandemică a afectat grav comportamentul organizațional a tuturor companiilor din 
Republica Moldova, indiferent dacă sunt companii mari sau mai mici. Prima perioadă a lăsat 
amprente mari pentru că domnea incertitudinea. Atât liderii, cât și salariații erau puși în situația 
când trebuiau să aștepte careva schimbări, care cu părere de rău, nu se prevedeau. Grea a fost 
situația, în special, pentru companiile care opuneau rezistență la schimbare. Puțin mai ușor s-au 
adaptat companiile care erau într-un pas cu evoluția digitală, sau care au încercat să treacă de 
la procesele fizice de lucru, la cele digitale. Angajații nu înțelegeau cum își vor executa sarcinile, 
cum vor comunica și cum vor fi remunerați. Angajatorii nu înțelegeau cum vor atinge scopul 
propus și obiectivele definite, cum vor ține sub control situația, dacă vor avea profit, dacă vor face 
careva remanieri, dacă vor avea cu ce achita salariile și dacă va putea, în genere, rezista compania, 
sau va da faliment. Nimeni nu putea fi sigur în ziua de mâine. La nivel de stat, nimeni nu putea 
garanta nimic. Toți au fost luați prin surprindere de pandemie, așa că nesiguranța predomina 
chiar și asupra rațiunii în unele cazuri. Izolarea afecta foarte mult starea interioară a fiecărei per-
soane, astfel o perioadă activitatea companiilor a fost limitată complet sau parțial.  

Criza sanitară a afectat rapid modul în care se desfășurau activitățile în cadrul companiilor 
mari și mici, și în mod implicit tot ce înseamnă strategie: de piață, de comunicare, de dezvoltare. 
Pentru altele, schimbările au fost dure și imediate fără a lăsa timp de reorganizare și replanificare 
strategică – cum este cazul sectorului ospitalitate, turism și retail. Au fost și companii care au 
avut puterea de a se reinventa și de a-și redefini strategia în ciuda faptului că toate variabilele 
predictibile pe care se fundamentează o direcție strategică au devenit incerte sau necunoscute. 
În acest moment, în privința direcției strategice, liderii au de rezolvat probleme cu mai mul-
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te variabile, mai multe necunoscute și cu mai multă incertitudine1. Cât de eficient vor acționa 
aceștia se va vedea în timp. La moment majoritatea activităților devin un proiect pilot practic 
pentru toate organizațiile. Ceea ce a fost în trecut se modernizează și se încearcă la revenirea la 
activități, dar într-un altfel de stil. Toți așteaptă o vindecare a crizei, ceeace în opinia lui Dorin 
Bordea, ar însemna revenirea la un stil de viață confortabil bazat pe o relaționare neângrădită 
și necondiționată cu ceilalți, revenirea consumului la cote ce depășesc nevoile consumatoru-
lui, revenire investițiilor etc. La nivel organizațional, asta înseamnă ca toți angajații să-și reia 
activitățile și modurile specifice de interacțiune cu clienții, cu furnizorii, cu ceilalți colegi etc. 
Dar această așteptare implicită a fiecăruia dintre noi nu este și una realist2.

După cum am mai menționat, criza pe care o traversăm în prezent este una sistemică, 
resimțită de cea mai mare parte a oamenilor, organizațiilor și companiilor din jurul nostru. În 
procesul de adaptare, va fi nevoie de foarte multă flexibilitate, pe de o parte, și de lideri care să 
o faciliteze, pe de alta. Fiecare companie are o viziune (spartă în misiune, strategie, obiective și 
mai apoi activități pentru fiecare membru al echipei) – aceasta ajută la atingerea unor rezultate. 
Dacă viziunea și elementele ei sunt foarte bine definite, dar totuși rezultatele nu sunt atinse, 
atunci trebuie revăzute comportamentele din interiorul companiei, pentru că cel mai probabil 
există discrepanțe între aceste elemente. În paralel cu misiunea și obiectivele companiei, trebuie 
avute întotdeauna în vedere și valorile – ele ne determină convingerile, care la rândul lor ge-
nerează cutume. Cutumele dau naștere apoi comportamentelor. De aceea, liderii trebuie să fie 
în permanență conectați la ecosistemul intern al companiei. Când valorile personale ale unui 
angajat sunt în dezacord cu valorile organizației, performanța e influențată negativ (și cel mai 
probabil angajatul respectiv va părăsi compania). De aceea, mai mult decât oricând, în situația de 
față oamenii au nevoie ca valorile, convingerile, normele comportamentale să fie reconfirmate 
de liderii pe care îi urmează. 

Schimbările din ultima vreme au determinat: structuri afectate (se modifică fluxurile și nor-
mele de lucru); cultura depășită (comportamentele și atitudinile uzuale sunt brusc depășite); 
viziune încețoșată (viitor incert). Este clar că la nivel de cultură organizațională, trebuie comu-
nicate și „traduse” noua viziune și noua cultură. Nu mai putem comunica la fel cum o făceam 
înainte de pandemie, mai ales că interacțiunile s-au mutat online în cea mai mare parte, iar acest 
lucru este mult mai solicitant pentru interlocutori. Grija de oameni ar trebui să fie prioritară 
acum, iar liderii ar trebui să își învestească oamenii cu mai multă încredere (în loc de control 
și micromanagement) și să fie autentici în fața lor. La nivel personal, prioritatea ar trebui să fie 
bunăstarea proprie (emoțională și fizică), apoi bunăstarea apropiaților și abia apoi preocuparea 
pentru rezultate3.

Pandemia COVID-19 este o situație fără precedent, în care distanțarea socială se dovedește, 
pentru moment, cea mai bună măsură pentru a stopa răspândirea coronavirusului. În consecință, 
toate organizațiile sau instituțiile s-au adaptat în vederea asigurării sănătății angajaților: muncă de 
la distanță, restricții de spațiu, reducerea timpului de lucru și decalarea prezenței în organizație, 
reporniri eșalonate și alte măsuri specifice. În acest context, performanța angajaților care nu 
mai lucrează fizic în același spațiu, colaborarea și focalizarea pe esențial, adaptarea rapidă la 
noua realitate sunt subiecte importante pe agenda managerială. Două elemente fac diferența în 
această grea perioadă de schimbare: un mod de gândire pozitiv orientat către soluții și o atitu-
dine sănătoasă față de greșeli. Pozitivismul este unul dintre cele mai bune tratamente în condiții 
de incertitudine și fără vizibilitate asupra viitorului. Dacă interpretăm greșelile drept semn de 
progres pe drumul către un proces mai bun, vom ajunge cu siguranță acolo. Greșelile nu sunt 
1 Provocările liderilor în perioada crizei, https://trendconsult.ro/wp-content/uploads/ 2020/10/provo-
carile-liderilor-n-perioada-crizei-sanitare.pdf (accesat la 05 martie 2021).
2 Dorin Bodea, Cum se face managementul crizei în vremea COVID-19. https://www. forbes.ro/arti-
cles/managementul-crizei-vremea-covid-19-162342 (accesat la 10 martie 2020).
3 Cum adaptezi leadershipul și cultura organizațională la noua realitate, https://starta rium.ro/articol/
inregistrare-webinar-leadership (accesat la 10 martie 2021). 
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doar o oportunitate de învățare, ci și una pentru noi abordări, iar dacă sunt și înțelese pot fi chiar 
un accelerator al profitabilității. Cu siguranță o schimbare culturală necesită timp, și pentru a 
avea loc are nevoie și de un moment suficient de puternic. Se pare că pandemia COVID-19 nu 
doar că ni-l oferă, dar se și constituie ca un accelerator al schimbării. Este momentul deciziilor 
tranșante legat de angajații toxici și de adevărații performeri din organizație. Comportamentul 
managerilor setează cultura noii normalități. Oamenii experimentează acum ce funcționează 
pentru ei și ce nu. Când se vor întoarce la birou înarmați cu rezultatele acestui experiment, mulți 
dintre ei nu vor mai dori să se întoarcă la felul lor de a fi și de a munci ca înainte de COVID-19. 
Vor dori să se înconjoare cu un anumit tip de colegi și de șefi ierarhici, fapt ce va genera un nou 
tip de relație și nevoia unui nou model de conducere. La nivel individual, pentru adaptare, este 
nevoie de rafinarea și dezvoltarea unor competențe specifice noului mod de lucru. De exem-
plu, în lipsa comunicării față-în-față, autocontrolul și abilitățile de ascultare – în mod special în 
teleconferințe, au nevoie de actualizare. Asta presupune renunțarea la multitudinea de sarcini, 
ascultare activă, abilitatea de a lua notițe și de a asculta până ești invitat să iei cuvântul. Schim-
barea culturală este determinată de măsura în care cea mai mare parte a angajaților va adopta 
noi comportamente. Culturile toxice au impact negativ asupra performanței, culturile pozitive o 
stimulează. Câștigă organizațiile care se adaptează cel mai rapid și cele care au grijă de oamenii 
lor, urmându-și valorile4.

În perioada de pandemie foarte mulți manageri au înțeles cât de important este comunicarea 
pentru sporirea productivității. Acest lucru a făcut diferența dintre o echipă care au avut succese 
în activitatea lor în perioada pandemică, sau cu o echipă care nu au dat dovadă de colegialita-
te, comunicare eficientă și desigur rezultatele nu au fost cele așteptate. De-a lungul pandemiei 
COVID-19, unii angajaţi s-au conectat mai bine, în timp ce alţii au trecut în roluri care sunt 
din ce în ce mai orientate spre sarcini. Înţelegerea modului de implicare a acestor angajaţi în 
cultura echipei și crearea unei culturi primitoare este acum și mai importantă. Pentru a oferi ex-
perienţă angajaţilor, managerii de resurse umane vor trebui să faciliteze parteneriate în întreaga 
organizaţie/instituție, în timp ce lucrează cu superiorii pentru ai ajuta pe angajaţi să navigheze 
pe normele și așteptările diferite asociate acestor schimburi. Pe măsură ce piaţa muncii începe 
să revină la normalitate, candidaţii vor dori să cunoască modul în care companiile/instituțiile 
și-au tratat forţa de muncă în timpul pandemiei COVID-19. Organizaţiile trebuie să echilibreze 
deciziile luate pentru a soluţiona îngrijorările imediate din timpul pandemiei cu impactul pe 
termen lung asupra mărcii lor de angajare, care se va întinde în următorii câţiva ani. Înainte de 
criza COVID-19, 55% din proiecţiile organizaţionale erau concentrate pe simplificarea rolurilor, 
lanţurilor de aprovizionare și a fluxurilor de lucru pentru a crește eficienţa. Din păcate, această 
cale a creat sisteme fragile, ceea ce a determinat organizaţiile să acorde prioritate rezistenţei, la 
fel de importantă ca eficienţa. Punerea la dispoziţie de cariere mai variate, adaptive și flexibile 
îi ajută pe angajaţi să obţină cunoștinţele și pregătirea transfuncţionale necesare organizaţiilor/
instituțiilor mai flexibile. În plus, organizaţiile/instituțiile ar trebui să treacă de la încercarea de 
a „prezice” (vizând un set specific de abilităţi viitoare) la „a răspunde” (structurată astfel încât să 
se poată adapta rapid și bine când situaţia se schimbă)5. Este foarte greu să poți răspunde atunci 
când nu știi la ce, nu știi cum va acționa răspunsul tău în situație de instabilitate și cum va acționa 
asupra comportamentului organizațional.

Dacă e să revenim, comportamentul organizațional semnifică ansamblul de reacții adap-
tive ale individului sau grupului, manifestările globale ale activității psihice individuale sau 
organizaționale de grup. Aceste reacții și manifestări sunt fie direct observabile, fie indirect, însă 
într-un caz și în altul pot fi influențate și dirijate. Comportamentul organizațional apare într-
4 Cultura corporatistă în pandemie. Momentul adevărului, https://revistacariere.ro/ leadership/contri-
buitori/cultura-corporatista-in-pandemie-momentul-adevarului/ (accesat la 11 inuarie 2021). 
5 9 tendințe cu impact asupra viitorului muncii după pandemia COVID-19, https://www.ttonline.ro/
revista/t-t-plus/9-tendinte-cu-impact-asupra-viitorului-muncii-dupa-pandemia-covid-19 (accesat la 
09 ianuarie 2021).  
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o dublă calitate: atât ca efect al funcționalității și structuralității organizației, cât și ca o cau-
ză a unor modificări organizaționale. În ambele ipostaze însă, afectează concomitent individul 
și organizația în ansamblul ei. Comportamentul organizațional se particularizează în mediile 
organizaționale în funcție de diferitele tipuri de activități în care este implicat individul sau gru-
pul. Există, în acest sens, comportamente de conducere, decizionale și participaționale. În același 
timp, particularizarea comportamentului organizațional are loc și în funcție de interconexiunile 
în care sunt angrenați indivizii sau grupurile: putem vorbi despre comportamente cooperatoare, 
conflictual-tensionale și competitive. Comportamentul organizațional se individualizează și prin 
finalitatea lui, care poate fi adaptivă sau, dimpotrivă, dezadaptivă, de susținere și promovare a 
noului sau de rezistență și opunere la nou6.

Comportamentul organizațional în instituțiile din Republica Moldova, dar și din întreaga 
lume a avut de suferit și se va modifica necontenit până la încetarea pandemiei. Atâta timp cât 
există sentimentul de frică și instabilitate comportamentele nu pot fi considerate pozitive și nu 
pot contribui la consolidarea unei culturi organizaționale, care la fel va necesita restartare și re-
inventare în timp. Majoritatea activităților care erau practice până la pandemie, devin ineficiente 
în perioada COVID-19 și probabil și după pandemie. La moment este imperioasă o colaborare 
strânsă între lideri și salariați, pentru a depăși această perioadă dificilă prin: schimbarea atitu-
dinilor și comportamentelor angajaților la locul de muncă; amplificarea creativității și spiritu-
lui inovativ; consolidarea capacităților digitale; gestionarea inovativă a carierei; perfecționarea 
continuă. Totuși realitatea este cu totul alta. Acest fapt se observă prin rezultatele studiului cali-
tativ realizat în perioada 4-16 ianuarie la care au participat 135 de angajați din diferite sfere de 
muncă (85,2% sectorul public și 18,5% sectorul privat) și diferite categorii de vârstă (28,9% 18 
– 35 ani, 27,4% 36 – 45 ani, 43,7%  46 ani și mai mult) din mediul urban și rural (92,6% urban 
și 7,4% rural) pentru a stabili impactul pandemiei de coronavirus asupra comportamentului 
organizațional. Cum era și de așteptat 80% dintre respondenți afirmă că pandemia a avut impact 
asupra activității lor profesionale, 19,3% n-au sesizat nici un fel de schimbări la locul de muncă 
și doar 0,7% – nu știu. Se cunoaște că în pandemie unii angajați au rămas fără locuri de muncă. 
Dintre cei intervievați 92,6% au rămas la locurile de muncă precedente, iar 7,4 au fost nevoiți 
să părăsească locul de muncă, din diferite motive. Referitor la păstrarea/avansarea în funcție în 
perioada pandemiei, 88,1% dintre respondenți au rămas în aceeași funcție, 4,4% au fost avansați, 
2,1% au schimbat angajatorul și 0,7% au rămas fără sursă de venit deoarece nu au fost acordate 
finanțări pentru funcțiile în care erau angajați.

În perioada de pandemie s-a resimțit foarte bine schimbarea unui aspect esențial pentru for-
tificarea culturii organizaționale și anume comunicarea. La întrebarea dacă au apărut probleme 
de comunicare în colectivul în care activează 29% au menționat că au apărut probleme de comu-
nicare mult mai des decât până la pandemie, 64% consideră că nu au apărut, iar 7% consideră că 
au apărut careva probleme, dar nu s-a schimbat situația nici spre bine, nici spre rău.

Situația pandemică a tensionat procesul de comunicare și relaționare. Din frica de a nu fi 
infectat mulți angajați care activau fizic se simțeau stresați și se temeau de contactele cu colegii 
lor. Astfel, la întrebarea dacă au cunoscut persoane care au fost neglijate la locul de muncă din 
cauza că erau suspecte de COVID-19 8,1% au afirmat că cunosc, 80% nu cunosc și 11,9% nu 
vor să se expună. În același context menționăm că 98,5% dintre respondenți nu au respins nici 
un coleg care a fost bolnav, dar care deja s-a tratat de COVID-19, iar 1,5% au respins. Astfel, 
chiar dacă frica era mare, majoritatea au dat dovadă de solidaritate și înțelegere față de colegii 
de muncă. Majoritatea respondenților consideră că valorile culturii organizaționale au avut de 
suferit din cauza pandemiei. După cum s-a mai menționat, practic tuturor, în special celor care 
au activat mai mult on-line le-a lipsit comunicarea directă (în pandemie 7,4% au continuat să 
activeze la birou, 34,1% au activat online, iar 59,3% au combinat munca de birou cu cea online). 
În afară de aceasta, ei mai enumeră și următoarele componente care au avut de suferit, dar pe 
care le consideră esențiale pentru a consolida cultura organizațională: empatia, colaborarea și 
6 Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială, Iași: Polirom, 2004, p. 38-39. 
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comunicarea directă, unitatea, sentimentul de răspundere colectivă, încredere, siguranță, sta-
bilitate, solidaritatea intraorganizațională, spiritul de echipă, probleme de time management, 
inițiativa, creativitatea, implicarea psiho-emoțională, încurajarea, schimbul de opinii,  cultura 
personalității, acțiunile de integrare în colectiv, stimulare a angajaților, participarea directă în 
activitatea decizională, sărbătorile corporative, dar și faptul că fiecare angajat a rămas față în față 
cu infecția de coronavirus COVID-19. La întrebarea dacă consideră că au fost respectate toate 
cerințele de ordin sanitar de către administrație și de către colegii de lucru, respondenții afirmă: 
67,4% – da, desigur; 25,9% – parțial; 3,7% – nu; 3% – doar de administrație. 

Cu toate acestea respondenții consideră că situația complicată care a apărut din cauza pan-
demiei de coronavirus COVID-19 le-a oferit șansa să facă unele schimbări la nivel de activități, 
care duc spre îmbunătățirea unor aspecte ale culturii organizaționale. Astfel au apărut unele noi 
tendințe la nivel decizional, de conlucrare și de eficientizare a muncii fără a fi față în față. Prin-
tre cele mai menționate au fost: comunicare online prin diferite activități și ședințe, conduce-
re la distanță, perfecționări online, întâlniri la nivel național și internațional online, creșterea 
responsabilității personale, flexibilitatea la activități organizatorice, angajații au fost mai mult 
concentrați pe activități, a crescut randamentul și productivitatea muncii, digitalizarea proce-
sului de muncă, a apărut mai mult timp pentru cercetare, oportunități sporite de vizibilitate 
profesională internațională. 

Cert este că schimbarea presupune oriunde și oricând provocarea unui stres nu numai indivi-
dual, dar deseori colectiv, instituţional: această situaţie este cauzată mai mult de conotaţii, decât 
de aspecte denotative ale schimbării. Conceptul de schimbare este predispus a fi operaţionalizat 
și interpretat negativ de membrii oricărei instituţii. Conservarea și schimbarea în cultura unei 
structuri sunt procese complementare: pe de o parte, modelele de comportament și de relaţio-
nare, tradiţiile, ritualurile, miturile, stilurile de muncă și de interacţiune se perpetuează în timp 
pentru a conserva o anumită identitate a unei anumite autorități, pe când de altă, schimbările 
din cadrul culturii mai cuprinzătoare din societate, în care oamenii unei instituţii participă și 
influenţează modelele culturale dominante din respectiva autoritate, nu pot să nu solicite anu-
mite modificări, adaptări, ajustări. Toate acestea se produc cu mari consumuri de energie psihică 
umană, costuri materiale mai puţin semnificative și, important este de reţinut, cu rezultate dese-
ori neconcordante cu eforturile și, mai ales, cu obiectivele instituției7. 

În perioada pandemiei, atunci când deja situația devine mult mi clară, cert este faptul că tre-
buie să se țină cont de toate aspectele culturii organizaționale, ca să se poată prelua parțial sau 
în totalitate activitatea organizațiilor. După cum știm, cultura organizaţională asigură într-o oa-
recare măsură conlucrarea unor categorii de oameni, care pot avea chiar păreri antagoniste, dar 
împărtășesc valori și norme impuse de forma și tipul instituției. O activitate eficientă poate avea 
loc în cazul în care cultura instituţiei corespunde cu ideologia ei, iar salariaţii manifestă voinţă 
și încredere în atitudinile pentru care optează și pe care le etalează. Cultura organizațională este 
elementul care leagă autoritatea într-un lanţ de semnificaţii tacite, iar acestea, la rândul lor, oferă 
înţelesuri specific umane activităţilor și proceselor instituţionale. În același timp, este factorul de 
rezistenţă, cel mai important în orice demers de schimbare, indiferent de anvergura sa. Cultura 
organizațională devine evidentă, în mod frecvent, numai atunci când este supusă schimbării. 
Deoarece cultura implică ipoteze, valori și credinţe de bază, tinde să fie stabilă în timp. În plus, 
odată ce cultura este bine definită, poate persista, chiar în pofida fluctuaţiei personalului, asigu-
rând continuitate socială. Conţinutul unei culturi organizaționale, a subliniat în mod deliberat 
G. Johns, poate implica factori interni și externi autorităţii. Extern,o cultură poate sprijini lozinca 
„solicitantul înainte de toate” sau comportamentul lipsit de etică faţă de concurenţi. Prin urmare, 
cultura poate avea impact foarte mare asupra performanţei instituţionale și satisfacţiei membri-
lor săi8.
7 Ion-Filip Tănase, Cultura organizațională în administrația publică, București: Ed. Ministerului Inter-
nelor și Reformei administrative, 2008, p. 74.
8 Johns Gary, Comportament organizaţional, București: Ed. Economică, 1999, p. 277-278.
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Astfel, concluzionăm că pandemia de coronavirus și-a lăsat puternic amprenta asupra culturii 
organizaționale. Valorile acesteia au fost adesea păstrate, dar esența lor a trecut neobservată în 
cazul în care nici managerii și nici angajații nu s-au adaptat la schimbări și invers. Elementele 
culturii organizaționale au fost afectate de faptul că resursele umane aveau alte obiceiuri, alte de-
prinderi și au fost nevoiți să se conformeze altor reguli care nu le erau cunoscute. Munca online 
a creat noi abilități și noi deprinderi pentru angajații interesați, iar cei care nu au depus efort să 
se încadreze noilor cerințe au rămas fără surse de venit sau cu performanță scăzută. Toate aceste 
eforturi își vor demonstra roadele în viitor. Orice acțiune sau inacțiune în perioada de criză dă 
rezultat în perspectivă, fie el pozitiv, sau negativ.  În baza celor menționate venim cu următoarele 
recomandări: managerii organizațiilor trebuie să înceapă schimbarea de la sine. Un lider care 
aduce valoare va atrage după el și angajați de performanță; managerii trebuie să aibă un plan 
definit pe termen lung, în care să se includă și necesitățile atât a organizației, dar și a angajaților 
în perioada post COVID; managerii trebuie să analizeze periodic și să valorifice aspectele cultu-
rii organizaționale de bază, care aduc aport performanței organizaționale; managerii trebuie să 
identifice care sunt punctele vulnerabile în organizație și să găsească soluții pentru ca acestea să 
nu contribuie la diminuarea eficienței serviciilor prestate de către angajații organizației; mana-
gerii trebuie să optimizeze procesele de comunicare în organizație, indiferent dacă se lucrează 
online sau fizic (la birou); să se înlocuiască maniera selectivă de gestionare a carierei cu cea de 
stimulare a performanțelor; să se motiveze angajații creativi și inovatori; angajații trebuie să aibă 
posibilitatea de a se expune în orice situație și în diferite trepte ierarhice, fără a se ciocni de prea 
multe căi birocratice.
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„ECONOMIA VERDE”: 
OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI SOCIAL-ECONOMICE

 „THE GREEN ECONOMY”: 
SOCIAL-ECONOMIC CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Summary. According to experts from United Nations Environment Programme, the green econ-
omy is  defined as an improving the population’s living standards economy and which ensures the 
social justice, in addition with the environment risk reduction. The most important features  of this 
type of economy are efficient use of natural resources,  the preservation and  the increase of  the natu-
ral capital, the pollution reduction, prevention of the biodiversity loss, the increase of income and 
employment. The green economy is researched in the context of the fight against the climate change 
and as a solution for overcoming the financial and economic crises. The green economy is based on 
clean and green technologies, and the development of this economy will allow states and regions of 
the world to avoid an ecological crisis, which has already affected many post-industrial countries. This 
determines the need to modernize the economy, whose ultimate goal, in addition to economic growth 
and competitiveness, is to improve the living standards of the population and ensure favorable condi-
tions for future generations. Achieving this goal is only possible if sustainable development is ensured 
on the basis of the principles of the „green economy”.

Keywords: sustainable economy, green economy, green jobs,  poverty eradication, environmental 
protection.

Comunitatea științifică internațională a început să cerceteze problemele dezvoltării durabile 
încă din anii 1970. În urma studiilor efectuate de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvol-
tare, în anul 1987 în raportul „Viitorul nostru comun”, au fost formulate principiile dezvoltării 
durabile, care a fost definită ca o dezvoltare ce răspunde nevoilor generației actuale, fără a priva 
generațiile viitoare de oportunitatea de a-și satisface nevoile1. Conceptul de dezvoltare durabilă 
presupune restricții relative în utilizarea resurselor naturale în vederea menținerii unei stări favo-
rabile a mediului. În acest context, a fost recunoscută ca importantă eradicarea sărăciei, garanta-
rea echității juridice și sociale, asigurarea creșterii economice și a dezvoltării tehnologice, ținând 
seama de protejarea mediului. În anul 1992, la conferința ONU de la Rio de Janeiro, conducătorii 
a circa 150 de state au adoptat  „Principiile dezvoltării durabile”, astfel, a fost concepută o nouă 
paradigmă de dezvoltare, dezvoltarea durabilă, creștere economică prin soluționarea probleme-
lor de mediu. Ulterior, în anul 2015, a avut loc Summitul ONU privind dezvoltarea durabilă, 
unde au fost aprobate 17 obiective ale dezvoltării durabile, printre care menționăm următoarele: 
muncă decentă și creștere economică, eradicarea sărăciei, lupta cu schimbările climatice, prote-
jarea ecosistemelor terestre și marine, industrializare, inovare și infrastructură etc.2 
1 Report of the World Commission on Environment and Development. ONU, 1987, 374 p. Disponibil: 
https://digitallibrary.un.org/record/139811#record-files-collapse-header (accesat la 23 februarie 2021).
2 Саммит по устойчивому развитию 2015 года. Цели в области устойчивого развития. Dispo-
nibil: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/wp-content/uploads/sites/5/2015/08/Overvi-
ew_Sustainable_ Development_Summit.pdf (accesat la 25 februarie 2021).
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În trecutul apropiat, nu se acorda suficientă atenție problemelor de interacțiune dintre activi-
tatea economică și mediu, dar, în același timp, nu poate fi contestat faptul că asigurarea creșterii 
economice este asociată cu poluarea crescută și degradarea mediului. Acest lucru se reflectă în 
epuizarea resurselor naturale, dezechilibrul în biosferă și schimbările climatice, care limitează 
posibilitățile de dezvoltare ulterioară. Conform previziunilor OECD, în condițiile nivelului actu-
al de producție și de consum, până în anul 2050 în comparație cu 2000, conservarea teritoriilor 
naturale va fi ireversibil încălcată cu 7,5 mil km2, iar planeta va pierde de la 61 la 72% din floră și 
faună3. În anul 2015, conform calculelor unei echipe de cercetători din cadrul proiectului „Global 
Footprint Network”, resursele anuale ale planetei (cantitatea de resurse pe care Pământul le poate 
furniza pentru utilizare și restabilirea ulterioară) au fost epuizate în doar 7 luni și 13 zile, cu 6 zile 
mai devreme decât în   20144.

Potrivit UNEP (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu), economia „verde” este definită 
ca o economie care contribuie la creșterea bunăstării umane, oferă echitate socială, reducând 
în același timp semnificativ riscurile și degradarea mediului ambiant5. În același timp, UNEP, 
Organizația Internațională a Muncii (OIM), Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și 
Confederația Sindicală Internațională (CSI) recunosc că la baza economiei „verzi” este creșterea 
productivității muncii, deoarece o astfel de economie trebuie să funcționeze mai eficient decât 
o economie „maro” (tradițională) pentru a produce același volum de producție, utilizând mai 
puține resurse și reducând deșeurile și emisiile nocive. Astfel, cea mai importantă caracteristică 
a economiei verzi este tocmai faptul că aceasta creează diferite oportunități pentru dezvoltarea 
economică și reducerea sărăciei, fără a distruge patrimoniul natural al unei țări6.

ONU consideră că „economia verde” nu înlocuiește conceptul de „dezvoltare durabilă”, ci 
„economia verde” este un mijloc de realizare a dezvoltării durabile7. Principiile de bază ale unei 
economii „verzi” sunt următoarele:

1. Egalitate și echitate în cadrul unei generații și între generații;
2. Coerența cu principiile dezvoltării durabile;
3. Principiul prudenței în raport cu impactul asupra mediului inconjurator;
4. Evidența capitalului natural și social;
5. Utilizarea durabilă și eficientă a resurselor;
6. Necesitatea de a atinge obiectivele macroeconomice prin crearea de locuri de muncă „ver-

zi”, eradicarea sărăciei, creșterea competitivității în sectoarele principale ale economiei8.
Teoria conceptuală a economiei „verzi” se bazează pe trei axiome:

- imposibilitatea extinderii nelimitate a sferei de influență într-un spațiu limitat;
- imposibilitatea de a satisface nevoile în continuă creștere în condițiile resurselor li-

mitate;
- pe planeta Pământ totul este interconectat și se află în interdependență9.

3 Перспективы энергетических технологий. Сценарии и стратегии до 2050 г. / ОЭСР/МЭА; 
WWF России; ред. А. Кокорина, Т. Муратовой. М., 2007, 586 с. 
4 Н. И. Иванова, Л. В. Левченко, «Зеленая» экономика: сущность, принципы и перспективы, in: 
Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». 2017. № 2 (58), p. 19-28. 
5 Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.UNEP, 
2011, p. 16.
6 Е. А. Пироженко, Теоретические подходы к развитию понятий в сфере „зеленой” занятости 
/ А. М. Асалиев, Е. А. Пироженко, Горизонты экономики, 2014. № 5 (17), p. 37-40. 
7 Доклад подготовительного комитета Конференции ООН по устойчивому развитию. Dispo-
nibil:
http://www.unepcom.ru/energenv/101-grn-econ/215-aconf216pc5.html (accesat la 27 ianuarie 2021).
8 A. Папцов, H. Шеламова, Зеленая экономика – новое направление устойчивого развития, in:  
Экономика сельского хозяйства России. 2014, 11, p. 67, Disponibil: http://greenlogic.by/content/
files/Ankety/Pravilnye_otvety.pdf (accesat la 03 februarie 021).
9 A.V. Kucherov, O.V. Shibileva, The Concept of Green Economy: Basic Principles and Prospects for 
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În cadrul economiei „verzi” se disting un șir de direcții importante:
1. Implementarea surselor de energie regenerabile: în acest context menționăm că, potrivit 

ecologiștilor, mai mult de jumătate din toate resursele minerale energetice ar trebui să rămână 
neexplorate pentru a evita schimbările climatice majore;

2. Optimizarea  sistemului de gestionare a deșeurilor: în prezent, în țările dezvoltate ale lumii, 
se produc de la 1 la 3 kg de deșeuri solide cap de locuitor pe zi, iar în SUA, spre exemplu, această 
cantitate crește cu 10% la fiecare 10 ani;

3. Îmbunătățirea sistemului de gestionare a resurselor de apă: în prezent fiecare a șasea per-
soană de pe planetă se confruntă cu o lipsă de apă potabilă proaspătă;

4. Dezvoltarea transportului „curat” (durabil, „verde”): UNEP lucrează în direcția reducerii 
cererii de transport, în special pentru vehiculele private, fără a compromite mobilitatea generală;

5. Agricultura ecologică: renunțarea la utilizarea ierbicidelor, pesticidelor, îngrășămintelor 
neorganice, astfel produsele ecologice nu conțin organisme modificate genetic, sunt procesate 
fără utilizarea de E-ingrediente și sunt depozitate în condiții naturale;

6. Eficiența energetică: existența complexelor rezidențiale echipate cu structuri de izolare ter-
mică și sisteme de alimentare cu căldură ineficiente conduce la pierderi semnificative de căldură;

7. Conservarea și gestionarea eficientă a ecosistemelor: varietatea activităților umane din bi-
osferă duce la schimbări, a căror direcție și amploare sunt numite în mod obișnuit criza ecolo-
gică10.

În literatura de specialitate determinăm câțiva indicatori în baza cărora putem să evaluăm 
gradul de „înverzire” a economiei11.

În baza indicatorilor de mai sus, se poate concluziona că semnele creșterii economice „verzi” 
sunt: utilizarea eficientă a resurselor naturale, prevenirea pierderii biodiversității, reducerea vo-
lumului de emisii și deșeuri nocive, creșterea veniturilor și ocupării forței de muncă. Majoritatea 
țărilor lumii au adoptat un nou concept de dezvoltare și urmează în direcția economiei verzi, 
fapt ce este cauzat în principal de prevenirea epuizării resurselor naturale, reducerea numărului 
Development. The Young Scientist, 2014, no. 4, p. 561-563.  
10 Н. И. Иванова, Л. В. Левченко, «Зеленая» экономика: сущность, принципы и перспективы, in: 
Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». 2017, № 2 (58), p. 19-28. 
11 Е.А. Пироженко, Теоретические подходы к развитию понятий в сфере „зеленой” занятости 
/ А.М. Асалиев, Е.А. Пироженко, Горизонты экономики, 2014, № 5 (17), p. 37-40. 

Figura 1. Indicatori privind evaluarea dezvoltării economiei „verzi”. Sursa: Е. А. Пироженко, 
Теоретические подходы к развитию понятий в сфере „зеленой” занятости / А. М. Асалиев,      
Е. А. Пироженко. Горизонты экономики. 2014, № 5 (17), p. 37-40
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catastrofelor naturale și trhnogene, îmbunătățirea mediului înconjurător, creșterea utilizării efi-
ciente a resurselor. De asemenea, s-a dovedit că trecerea la o economie „verde” asigură rate mai 
mari de creștere a PIB-ului, creării locurilor de muncă, fapt ce contribuie la eradicarea sărăciei.

Țările Uniunii Europene cheltuiesc anual aproximativ 300 de mlrd de euro pentru dezvolta-
rea eco-industriei. Conform Strategiei de dezvoltare a Uniunii Europene „Europa 2020”, elabora-
tă de Comisia Europeană în 2010, toate obiectivele, stabilite pentru realizare până în anul 2020, 
respectă principiile economiei „verzi”:

a) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu circa 20% - 30%, comparativ cu nive-
lul din 1999;

b) investiții în cercetare și dezvoltare în valoare de 3% din PIB-ul Europei; 
c) ocuparea a 75% din populație între 20 și 64 de ani;
d) reducerea numărului de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei cu 25%;
e) creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă cu 20%12.

Conform Indicelui Global al Economiei Verzi (The Global Green Economy Index), în anul 
2014, în primele zece țări care implementează activ și cu succes programele pentru dezvolta-
rea unei economii „verzi” au fost incluse: Suedia, Norvegia, Costa Rica, Germania, Danemarca, 
Elveția, Austria, Finlanda, Islanda, Spania. În același timp, în raport se menționează că există, 
de asemenea, un alt rating al țărilor „verzi”, adică țări care sunt de obicei percepute ca lideri în 
promovarea ideilor ecologice, dar în realitate nu sunt atât de active. Această evaluare arată astfel: 
Germania, Danemarca, Suedia, Norvegia, Olanda, Statele Unite ale Americii, Japonia, Marea 
Britanie, Finlanda, Elveția13. Pentru anul 2018 au fost incluse în arealul cercetării 130 de țări, da-
tele pentru primele 10 locuri fiind prezentate în tabel. Republica Moldova s-a situat spre sfârșitul 
clasamentului, cu indicele 0,388, fapt ce ne impune să abordăm foarte serios această problemă.

Tabelul 1. Indicele Global al Economiei Verzi, anul 2018
Țara Indicele Locul în topul mondial

Suedia 0,7608 1
Elveția 0,7594 2
Islanda 0,7129 3
Norvegia 0,7031 4
Finlanda 0,6997 5
Germania 0,6890 6
Danemarca 0,6800 7
Taiwan 0,6669 8
Austria 0,6479 9
Franța 0,6405 10

                   Sursa: The Global Green Economy Index: Dual citizen14 

La rândul lor, și țările din America (Centrală, Nord și Sud) vin cu numeroase inițiative de 
dezvoltare a economie verzi. Astfel, SUA și-a propus să investească 4 trln de dolari în finanțarea 

12 Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. European commission, 
Brussels, 2010, p. 3, 8-9. Disponibil: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARRO-
SO%20%20% 20007%20-%20Europe%202020% 20-%20 EN%20version.pdf (accesat la 28.11.2015).
13 J. Tamanini, Dual Citizen LLC. The Global Green Economy Index (GGEI 2014). Measuring national 
performance in the green economy. Forth edition. October 2014, p. 12. Disponibil: http://dualcitize-
ninc.com/GGEI-Report2014 (accesat la 16 octombrie 2017)
14 The Global Green Economy Index: Dual citizen. Disponibil: https://dualcitizeninc.com/global-gre-
en-economy-index/ (accesat la 20 martie 2021).
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programelor ecologice până în 2016, în special, acest lucru trebuie să contribuie la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și dezvoltarea energiei regenerabile15 Brazilia, cea mai mare 
țară din America de Sud, și-a stabilit principalul obiectiv în reducerea defrișărilor în bazinul 
Amazonului, creșterea cantității de energie regenerabilă utilizată până la 50%, reducerea emi-
siilor de gaze cu efect de seră cu 36,1% - 38,9% până în anul 203016. În China, din 2016 până în 
2020, anual a fost planificat să se investească în „înverzirea” economiei de la 315 mlrd dolari la 
630 mlrd dolari, majoritatea investițiilor fiind direcționate spre crearea producție și tehnologi-
ilor mai curate, dezvoltarea sectorului energiei regenerabile. Deci, până în anul 2020, China se 
așteaptă să producă 16% din energia primară din surse regenerabile de energie17. De asemenea, 
China intenționează să creeze un fond de 3 miliarde de dolari pentru a ajuta țările în curs de 
dezvoltare în lupta contra schimbărilor climatice18.

În contextul economiei durabile, este necesar de creat cât mai multe locuri de muncă „verzi”. 
Termenul „loc de muncă verde” provine de la conceptul de economie „verde”. În raportul UNEP, 
locul de muncă verde este definit ca un loc de muncă în agricultură, industria prelucrătoare, 
cercetare și dezvoltare, activități administrative, care contribuie la conservarea semnificativă 
sau refacerea mediului înconjurător19. De exemplu, acestea sunt locuri de muncă care ajută la 
protejarea ecosistemelor și a biodiversității, reducerea consumului de energie, materiale și apă, 
asigurarea reducerii emisiilor de carbon și minimizarea tuturor formelor de deșeuri și poluare. 
UNEP, OIM, MPE și CSI evidențiază faptul că locurile de muncă verzi trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii (figura 2).

În același timp, în Raport este exprimată opinia că lucrătorii cu salarii mici, locuri în care an-
gajatul trebuie să lucreze fizic 24 de ore pe zi, unde nu sunt asigurate condiții normale de muncă 
igienice, este imposibil de numit „loc de muncă verde”, iar UNEP susține că un astfel de loc de 
muncă trebuie să fie decent20.

În literatura de specialitate sunt evidențiate câteva dintre instrumentele care pot fi utilizate de 
state pentru „înverzirea” economiei:

- sprijin sub formă de subvenții și cote reduse de impozitare, pauze fiscale pentru noile între-
prinderi „verzi”;

- sprijin material sub forma participării la capitalul social al industriilor prioritare;
- controlul asupra activității întreprinderilor „verzi” în toate etapele producției;
- comerțul cu cotele de emisii nocive;
- înlocuirea echipamentului uzat moral și fizic;
- elaborarea programelor de utilizare și reciclare a deșeurilor;
alocarea unui număr mai mare de burse și granturi de stat în domeniul tehnologiilor ecolo-

gice.
15 A. Neuhauser, Obama budget a gas for environmental advocates. U.S. News. 02.02.2015. Disponibil:
http://www.usnews.com/news/articles/2015/02/02/obama-budget-spends-big-on-climate-clean-
energy (accesat la 28 martie 2021).
16 Brazil advocates inclusive green economy. UNESCO. Disponibil: http://www.unesco.org/new/en/
rio-20/singleview/news/brazil_advocates_inclusive_green_economy_affirms_antonio_patriota_bra-
zilian_ministry_of_foreign_affairs_in_an_exclusive_interview_to_un_brazil/#.Vje2aPntmko (acce-
sat la 17 noiembrie 2015).
17 China’s pathway to a Green Economy. UNEP. Disponibil:
http://www.unep.org/greeneconomy/AdvisoryServices/China/tabid/56270/Default.aspx (accesat la 
17 noiembrie 2015).
18 Lan Lan, Amy He. President says China will integrate development with action on climate. China 
Daily. 29.09.2015. Disponibil: http://www.chinadaily.com.cn/world/2015xivisitus/2015-09/29/con-
tent_22007185.htm/ (accesat la 20 noiembrie 2015).
19 Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. UNEP, ILO, OIE, ITUC, 2008, p. 3.
20 International Labour Office. Sustainable development, decent work and green jobs. Report 5. Inter-
national Labour Conference, 102nd session, 2013, Geneva, p. 23.
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Considerăm că economia „verde” are un potențial semnificativ multiplicativ și anticriză, de-
oarece:

a) permite să se asigure rate de creștere economică și niveluri de ocupare compatibile, 
astfel atenuând șomajul;

b) stimulează activitatea industriilor conexe, crearea și implementarea unor tehnologii 
„verzi” înalte;

c) contribuie la creșterea competitivității globale a economiei, de exemplu, programul 
de parteneriat public-privat 3R din Japonia (principiile 3R „Reduce, Reutilizează, Reciclează” 
sunt aplicate în primul rând organizării reciclării deșeurilor și reducerii volumului acestuia), iar 
aceasta este cea mai importantă condiție prealabilă pentru crearea unui „oraș curat”.

Desigur, riscurile și problemele sunt inevitabile în calea înverzirii economiei mondiale. Tranziția 
către o economie verde va necesita eforturile concertate ale liderilor mondiali, ai societății civile 
și ale companiilor de top. Politicienii și electoratele acestora vor avea nevoie de eforturi continui 
pentru a regândi și redefini măsurile tradiționale de avere, prosperitate și bunăstare21.

În prezent, principala responsabilitate pentru păstrarea celor rămase și creșterea biodiversității 
aparține țărilor dezvoltate. Este firesc, că diverse proiecte sunt lansate în aceste țări, se orga-
nizează forumuri, se întocmesc programe, vizând stabilizarea și îmbunătățirea stării mediului. 
Cele mai multe proiecte și programe sunt elaborate în domeniul energetic. Coreea de Sud este 
prima țară care a anunțat implementarea conceptului de creștere economică „verde” ca strategie 
națională, Suedia intenționează să renunțe la petrol, cărbune și gaz și să treacă la surse de energie 
regenerabile, Polonia a reușit în ultimele două decenii reducerea emisiilor nocive cu o treime. 
În SUA, economia verde oferă produse și servicii de circa 600 de mlrd de dolari. (4,2% din PIB), 
iar ocuparea forței de muncă în acest sector este estimată la 3 mil de persoane. Lider mondial 
în ponderea sectorului „verde” în PIB - 8,8% - a devenit Marea Britanie22. La 1 ianuarie 2014, a 
demarat implementarea noului program științific și tehnologic al UE „Orizont 2020”, în cadrul 
căruia se acordă prioritate tehnologiilor de eficiență înaltă - eco-, nano-, bio- și info-tehnologii, 
care vizează rezolvarea probleme globale.

Pe lângă investițiile în tehnologii „verzi”, cercetările au confirmat importanța dezvoltării capi-
talului uman, care, la rândul său, este unul dintre indicatori sociali ai economiei „verzi”, deoarece 
21 Т. М. Кожевникова, С. Г. Тер-Акопов, «Зеленая экономика» как одно из направлений устойчи-
вого развития. Социально-экономические явления и процессы. 2013, № 3 (049), p. 78-82.
22 Б. Порфирьев, Перспективы «зеленого» сценария развития. Экономическая политика: экс-
пертный канал. Disponibil: http://ecpol.ru/index.php/macroeconomics/2012-04-05-13-39-10/467-
perspektivy-zelenogo-stsenariya-razvitiya (accesat la 19 decembrie 2015).

Figura 2. Criteriile unui loc de muncă „verde” 

Sursa: Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. UNEP, ILO, OIE, ITUC, 
2008, p. 3
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ecosistemele, economiile și bunăstarea umană sunt indisolubil legate. Astfel, capitalul uman și 
cel natural sunt interdependente, capitalul uman afectează direct capital natural și invers. Pe 
măsură ce cunoștințele și abilitățile evoluează, oamenii pot dezvolta și utiliza noi tehnologii care 
să rezolve problemele de mediu, să utilizeze mai eficient resursele existente sau să caute altele. 
De asemenea, creșterea venitului național ca urmare a realizării potențialului capitalului  uman 
oferă resurse pentru rezolvarea unei game largi de probleme ecologice. În același timp, capitalul 
natural este o condiție necesară în economie pentru reproducerea capitalului uman, ecosistemele 
și resursele naturale stau la baza activității economice și a mediului de viață al populației. Astfel, 
măsurile la nivelul statului și al companiilor private, precum investițiile în educația adulților, vor 
contribui nu numai la creșterea productivității muncii, ci și la tranziția către o economie verde.

Dezvoltarea economiei durabile și promovarea economiei verzi sunt aspecte prioritare pen-
tru Republica Moldova. Acest fapt este transpus în documente de politici ale Guvernului, în 
special în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova-2020, Strategia energetică-2030, Strategia 
de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012–2020, Foaia de parcurs pentru ameliorarea 
competitivității, Strategia de dezvoltare a agriculturii 2013–2020. În același timp, acestea sunt și 
parte a angajamentelor Republicii Moldova față de partenerii de dezvoltare. Ministerul Econo-
miei și Infrastructurii a demarat implementarea conceptului de economie „verde”, fapt ce trebuie 
să conducă la creșterea bunăstării sociale și dezvoltarea capitalului uman, reducând problemele 
ecologice, în vederea atingerii dezvoltării durabile și eradicării sărăciei. În acest scop, Ministerul 
Economiei și Infrastructurii a aderat la programe si platforme internationale in domeniul eco-
nomiei verzi, precum Programul „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică”, Parteneriatul 
Estic (Greening economies in the Eastern Neighbourhood Countries, EaP Green Programme), 
Platforma pentru Industria Verde ș.a.23

În acest context, evaluarea dezvoltării economice verzi trebuie să devină o parte integrantă a 
unei guvernări durabile economice și de mediu. În anul 2017, în cadrul proiectului EaP GREEN 
„Ecologizarea economiilor în ţările Parteneriatului Estic” (EaP GREEN), finanţat de Uniunea 
Europeană, a fost elaborat raportul „Evaluarea performanțelor dezvoltării economice verzi în 
Moldova”, care sprijină aceste activități,  asigurând baza și stabilind cadrul naţional pentru mo-
nitorizarea și aplicarea indicatorilor creșterii verzi, inclusiv pentru Foaia de parcurs pentru pro-
movarea economiei verzi. Cele mai importante concluzii ale acestei cercetări sunt următoarele: 
în ultimul deceniu este remarcat progres în domeniul eficienţei energetice, intensităţii energetice 
și utilizării surselor regenerabile, precum și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îm-
bunătăţirea productivităţii CO2. Datorită utilizării surselor regenerabile de energie, se observă 
o descreștere treptată a dependenţei ţării de energia importată. De asemenea, sectorul energiei 
regenerabile creează oportunităţi pentru afaceri noi și locuri de muncă. Au fost determinate îm-
bunătăţiri în aprovizionarea cu apă potabilă și managementul deșeurilor, fapt datorat elaborării 
și implementării noilor politici în aceste domenii. În același timp, a fost constatat menținerea 
unui nivel înalt de poluare din transport și în agricultură, ceea ce denotă necesitatea elaborării 
unei viziuni strategice noi în vederea dezvoltării economiei „verzi”, transferul și implementarea 
celor mai bune practici europene24. 

Astfel, în concluzie, evidențiem faptul că este necesară conștientizarea colectivă a proble-
melor de mediu și importanța utilizării durabile a resurselor. În implementarea politicilor cu 
privire la economia „verde”, trebuie să se implice populația, mediul de afaceri, statul, prin oferirea 
soluțiilor optime, adică este necesar un efort comun al întregii societăți.

23 EU4Environment: promovarea dezvoltării economice verzi și durabile în Republica Moldova. Dis-
ponibil: https://mei.gov.md/ro/content/economia-verde (accesat la 20 martie 2021).
24 Evaluarea performanțelor dezvoltării economice verzi în Moldova. Raport național bazat pe setul OECD 
de indicatori ai creșterii verzi. Chișinău, 2017, 66 p. 
Disponibil: http://www.green-economies-eap.org/resources/Raport_RO.pdf (accesat la 20 martie 2021).
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REINGINERIA PROCESELOR DE BUSINESS CA INSTRUMENT PENTRU 
ASIGURAREA SECURITĂŢII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERII

RE-ENGINEERING BUSINESS PROCESSES AS AN INSTRUMENT TO ENSURE 
THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Summary. The relevance of this topic lies in the fact that the activity of any modern enterprise 
should focus on the full changes that are present in the business process management system in order 
to ensure an efficient and high quality strategic management. Providing this system is the so-called 
reengineering of business processes. But, despite the thesis that in most developed countries the re-
engineering of business processes is at a high level, in the Republic of Moldova this technology is not 
yet sufficiently developed. 

In this context, ensuring the economic security of enterprises in our country is conditioned by 
the adaptation as quickly as possible to the current requirements of the digital economy and the iden-
tification of those business processes that would generate the further development of the economy. 

Key words: management system, business process, reengineering of business processes, economic 
security, digital economy.

Noul mediu de afaceri a necesitat o schimbare a punctelor de vedere asupra esenţei şi con-
ţinutului principalelor metode de management, dintre care una este progresivă şi oferă o idee 
referitoare la managementul întreprinderii dintr-un punct de vedere complet nou. Această abor-
dare se numeşte reingineria proceselor de afaceri. Implementarea acestui mecanism se bazează 
pe anumite acţiuni, în procesul cărora nu doar costurile întreprinderii sunt reduse, dar, de ase-
menea, devine posibil să se construiască o structură mai eficientă a companiei şi să se asigure 
îmbunătăţirea funcţionării sale prin optimizarea managementului procesului de business.

Reingineria proceselor de afaceri a fost introdusă de renumiţii cercetători americani Michael 
Hunter şi John Champy. Aceştia au prezentat reingineria ca o oportunitate pentru schimbări şi 
regândiri fundamentale, precum şi reproiectare dinamică a oricăror procese de afaceri ale com-
paniei, pentru a realiza îmbunătăţiri cheie şi fundamentale în cadrul indicatorilor actuali de per-
formanţă la nivel de entitate economică1. În acest caz, nu se pune întrebarea referitoare la modul 
în care este important nu numai să îmbunătăţim uşor procesele de afaceri ale entităţii economice, 
ci să atingem aspecte asociate cu o îmbunătăţire cardinală a eficienţei funcţionării întreprinderii 
de sute de ori. Autorii au considerat reingenieria ca o tehnologie pentru supravieţuirea compani-
ilor moderne care operează în cadrul unei concurenţe acerbe pe piaţa internaţională.

Apariţia și consolidarea esenţei conceptului de reinginerie a proceselor de business este re-
dată în figura 1.

Potrivit fondatorilor săi, principala cauză a reingineriei este mediul extern al afacerii, care 
se caracterizează prin prezenţa clienţilor, concurenţei și schimbărilor fundamentale. Prezenţa 
forţelor mediului extern ar trebui să conducă, potrivit ideologilor reingineriei, la schimbări adec-
vate în cadrul întreprinderii, inclusiv: 
1 M. Hammer, J. Champy, Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution, Harper-
Collins Publishers, Inc., 1993, p. 27.
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1) respingerea diviziunii în mai multe etape a muncii, care a fost ideală pentru producţia în 
masă în condiţii stabile și a devenit ineficientă în la moment; 

2) o scădere a nivelului de coordonare centralizată în luarea deciziilor și acţiuni, ceea ce va 
schimba organizarea producţiei clasice; 

3) operaţiunile individuale de producţie ar trebui combinate în procese de afaceri, care se 
încheie cu lansarea pe piaţă a produsului finit; 

4) realizarea de modificări în structura organizaţională a managementului, reducând ierarhia 
pe verticală prin transformarea acestuia într-o structură orizontală.

În cazul destabilizării situaţiei economice la întreprindere, managementul trebuie să se ba-
zeze pe cercetare şi implementarea activă a noilor metode, forme, tehnici, întrucât vechile in-
strumente s-au epuizat. În acest sens, reingenieria a devenit recent una dintre cele mai eficiente 
inovaţii în management care are ca scop şi asigurarea securităţii economice a întreprinderii.

Necesitatea de a apela la reingineria proceselor de afaceri este asociată cu faptul că piaţa de 
afaceri are o dinamică ridicată de dezvoltare. Schimbările tehnologice constante, dinamica şi 
îmbunătăţirile pieţei de desfacere, precum şi creşterea nevoilor clienţilor sunt obişnuite, iar com-
paniile, încercând să menţină un nivel sporit de competitivitate, modernizează în mod regulat 
aspectele tactice şi strategice ale activităţilor sale.

Literatura de specialitate vine cu o abordare diferenţiată a conceptului de reinginerie a pro-
cesului de business din care rezultă nu doar elementele cheie ale acestuia2, dar și conţinutul lor 
după cum este prezentat și în figura 2.

Deoarece reingenieria este utilizată în cadrul proceselor de afaceri, este important să identifi-
căm mai multe caracteristici esenţiale care definesc conceptul prezentat:

1. Procesul de afaceri este o sinteză şi o succesiune generală a unor acţiuni care vor viza 
schimbarea fluxurilor de materiale şi informaţii, permiţându-le să-şi majoreze valoarea practică 
pentru orice client. În plus, un proces de afaceri este un sistem care permite întreprinderii să for-
meze o singură valoare adăugată a unui anumit produs, care va face posibilă satisfacerea tuturor 
nevoilor de bază ale oricărui client3;

2 J. Peppard, P. Rowland, The Essence of Business Process Reengineering, England: Prentice Hall Hemel 
Hempstead, 1995, p. 89.
3 T. Davenport, Business Innovation, Reengineering Work through Information Technology, Boston: 
Harvard Business School Press, 1993, p. 54.

Figura 1. Evoluţia conceptului „reingineria proceselor de afaceri”. După: M T. H. Davenport, J. E. Short, 
The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign, in: SLOAN 
MANAGEMENT REVIEW, 1990, Summer, p. 11-27
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2. Un proces de afaceri este un sistem de funcţii şi paşi interdependenţi care vor începe cu una 
sau mai multe intrări şi se vor încheia cu implementarea unui produs sau serviciu specific care 
va fi direcţionat către client4;

3. Un proces de afaceri este transformarea unui set de intrări într-un set de rezultate cu un 
rezultat specific.

În urma analizei acestor concepte, trebuie remarcat faptul că există 3 trăsături caracteristice 
cheie ale unui proces de afaceri modern:

−	 costul permite realizarea valorii minime a procesului de business în cadrul întreprin-
derii;

−	 durata arată o creştere a vitezei procesului în practică;
−	 nivelul de satisfacţie reflectă dorinţa şi capacitatea clientului de a cumpăra din nou pro-

dusele companiei date.
În cadrul reingineriei, există două tipuri de activităţi fundamental diferite:
1. Rolul reingineriei situaţiilor de criză constă în faptul că, în cadrul utilizării acesteia, 

sunt rezolvate multe probleme sistemice diferite prezente în companie. Reingineria situaţiei de 
criză este utilizată pentru a restabili o situaţie dificilă la întreprindere şi a o scoate din criză;

2. Reingineria dezvoltării permite îmbunătăţirea proceselor de afaceri existente. Este uti-
lizată atunci când compania în ansamblu funcţionează pozitiv, dar dinamica dezvoltării s-a re-
dus, deoarece concurenţii depăşesc rezultatele pe mai multe direcţii. Reingineria dezvoltării poa-
te îmbunătăţi indicatorii de performanţă de bază ai unei întreprinderi, dar numai într-o anumită 
perioadă de timp şi arată o creştere generală. Această îmbunătăţire a activităţilor poate avea loc 
pe baza refuzului conducerii de a utiliza diverse activităţi suplimentare în practică, precum şi pe 
baza modificărilor constrângerilor cheie care existau anterior între toate subdiviziunile. Utiliza-
rea unui mecanism de delegare a autorităţii va creşte productivitatea generală a muncii şi va face 
posibilă economisirea anumitor resurse.

Prin efectuarea unei analize de înaltă calitate şi eficiente a activităţilor companiei, pot fi iden-
tificate mai multe elemente care sunt utilizate pentru a îmbunătăţi procesele de afaceri existente. 
Acest rezultat poate fi obţinut pe baza procedurii de simplificare. Viteza generală şi calitatea 
uniformă a implementării unor procese de afaceri pot fi crescute dacă, la un nivel paralel, sunt 
introduse noi tipuri de activităţi care nu au fost utilizate anterior sau au fost utilizate într-o stare 
minimă. Deci, factorii care afectează reingineria proceselor de afaceri includ: 

4 M. Hammer, S. A. Stanton, The Reengineering Revolution: A Handbook. L.: Harper Collins Business, 
1995, p. 155.

Figura 2. Esenţa și conţinutul conceptului de reinginerie a procesului de business
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a) interesul conducerii: conducerea trebuie să fie implicată în proces sau să delege autorita-
tea de a conduce proiectul de reinginerie, în caz contrar există o mare probabilitate de eșec din 
cauza faptului că liderul, datorită neimplicării în proiect, poate să nu cunoască toate subtilităţile 
și ulterior îl respinge;

b) stabilirea incorectă a obiectivelor: acest lucru duce adesea la faptul că grupul de lucru este 
obligat să ofere astfel de rezultate, pentru care nu există suficient timp, sau resurse sau angaja-
mentul conducerii nu este unul clar;

c) suport tehnologic: disponibilitatea metodologiilor, tehnologiilor necesare pentru a obţine 
rezultate;

d) angajaţii: disponibilitatea de a participa la proiect, altfel personalul va fi o povară, va da 
informaţii false, va sabota activitatea de producţie; 

e) comunicaţii care asigură continuitatea, acurateţea informaţiilor, feedback;
f) finanţare.
Procesul de reinginerie se bazează pe două concepte de bază: „imaginea viitoare a companiei” 

şi „modelul de afaceri”. Imaginea viitoare a companiei este o imagine simplificată a originalului, 
care reflectă principalele sale caracteristici şi nu ţine cont de detalii minore. Modelul de afaceri 
este o reprezentare a proceselor de afaceri de bază ale firmei, luate în interacţiunea lor cu mediul 
de afaceri al firmei. Modelele sunt compilate şi calculate utilizând programe speciale pentru 
computer, ele permit determinarea caracteristicilor la procesele cele mai importante ale unei 
unităţi de afaceri şi nevoia de restructurare a acestora – reinginerie.

Deci, obiectul reingineriei nu sunt companiile, ci procesele. Companiile nu îşi reproiectează 
departamentele de vânzări sau producţie, ci munca depusă de personalul din aceste departamen-
te.

Scopul principal al reingineriei proceselor de afaceri este o îmbunătăţire calitativă în anumite 
domenii ale companiei.

Aplicarea conceptului de ajustare în scopul gestionării performanţei bazate pe managemen-
tul proceselor de afaceri se caracterizează prin mai multe criterii de comparaţie precum costul 
proiectului, complexitate ridicată, forţă de muncă şi scala pentru comparaţie cu implementarea 
conceptelor de îmbunătăţire a proceselor de bază (KPI, TQM, JIT) şi în funcţie de cele prezentate 
în tabelul 15. 

Tabelul 1. Analiza comparativă a conceptelor de gestiune a procesului de business
Indicatori de compa-

raţie
Concepte de îmbunătăţire a 

proceselor de business
Conceptul de reinginerie a proceselor 

de business
Natura schimbărilor În creştere Diferenţiat

Scop
Îmbunătăţirea la nivelul funcţii-
lor individuale ale proceselor de 
afaceri existente

Crearea de noi procese de afaceri ba-
zate pe o restructurare radicală a celor 
existente

Frecvenţa de aplicare Continuu/o singură dată O singură dată
Perioada de implemen-
tare a proiectului De la câteva luni la 1-2 ani 2-5 ani

Volumul schimbărilor Multe subprocese şi proceduri
Proces de afaceri în interacţiune cu 
alte procese de afaceri şi organizaţii 
externe

Direcţia schimbării De jos în sus De sus în jos

5 T. Davenport, Business Innovation, Reengineering Work through Information Technology. Boston: 
Harvard Business School Press, 1993, p. 58.
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Instrument de imple-
mentare Automatizare parţială Informatizare complexă

Risc Moderat Înalt

Intensitatea muncii Efortul de implementare este 
minim Necesită implicarea specialiştilor

Costul În cadrul bugetelor existente Este necesară investiţie mare
Eficienţă Parţială Înaltă

Principiile fundamentale ale reingineriei proceselor de afaceri includ: 
−	 concentrarea responsabilității: mai multe proceduri de lucru sunt combinate într-o sin-

gură (compresie orizontală a procesului); 
−	 delegarea autorității combinată cu autocontrolul: executorii iau decizii independente 

(compresie verticală a procesului);
−	 ordinea naturală de execuție a procesului, de exemplu, paralel, mai degrabă decât 

secvențial; 
−	 diverse opţiuni pentru executarea proceselor, în funcţie de situaţie; 
−	 efectuarea lucrărilor acolo unde aceasta poate fi realizată cel mai eficient (până și inclu-

siv predarea către client a procesului); 
−	 reducerea sferei de aplicare a aprobărilor, verificărilor și controlului – controlul de către 

manageri este înlocuit, dacă este posibil, de controlul de către consumatorii acestui proces.
Principala problemă a implementării reingineriei proceselor de business este riscul sporit şi 

incapacitatea de a garanta amploarea rezultatului. Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite, este re-
comandabil, în primul rând, să se asigure interesul conducerii superioare în necesitatea restruc-
turării companiei. Astfel, pot fi identificate următoarele probleme principale cu care se confruntă 
entitatea economică atunci când se bazează pe reingineria proceselor de business:

1. Lipsa resurselor financiare, precum şi lipsa surselor de investiţii şi a resurselor pentru re-
inginerie;

2. Rezistenţa personalului la schimbările cauzate de reinginerie, asociată cu un nivel insufici-
ent de motivaţie a acestora;

3. Lipsa de personal calificat şi incapacitatea de a atrage consultanţi cu înaltă calificare în 
domeniul reingineriei;

4. Lipsa unei baze moderne de producţie a întreprinderii;
5. Acces limitat la tehnologii înalte şi la noi sisteme informaţionale datorită costului ridicat 

al acestora;
6. Grad ridicat de incertitudine şi riscuri.
Problemele enumerate mai sus pot fi prevenite prin respectarea tuturor etapelor reingineriei 

proceselor de business, ceea ce va permite conducerii întreprinderii să-şi realizeze reforma într-
un timp mai scurt şi la costuri mai mici. 

Astfel, compania elaborează individual proiectul de reinginerie a proceselor de business, uti-
lizând metode, caracteristici tehnici specifice, fiind diferenţiate următoarele etape principale re-
flectate în figura 3.

Atunci când se efectuează reingineria proceselor de afaceri, sunt rezolvate următoarele sar-
cini: 

1. Se determină procesele de afaceri care sunt prioritare pentru activitatea eficientă a compa-
niei și care corespund obiectivelor sale strategice;

2. Analiza și evaluarea optimităţii acestora se efectuează în funcţie de parametrii: costuri, 
calitate, viteză, informaţii, luarea deciziilor etc.;

3. Este construit un model optim de execuţie a procesului;
4. Sunt determinate criteriile de calitate pentru rezultatele finale și intermediare, precum și 

standardele de performanţă;
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5. Formularele-purtătoare de informaţii despre progresul și rezultatele fiecărei operaţiuni 
sunt revizuite sau dezvoltate din nou;

6. Se elaborează instrucţiuni administrative care reglementează în detaliu succesiunea și con-
ţinutul muncii fiecărui angajat implicat în procesul de afaceri. 

7. Se desfășoară instruirea angajaţilor. 
O atenţie deosebită în metodologia de reinginerie este acordată formării unei echipe şi inter-

acţiunii acesteia cu colectivul entităţii economice. Determinarea participanţilor la activităţile de 
reinginerie şi funcţiile pe care le îndeplinesc sunt baza pentru eficacitatea procesului (tabelul 2).

Tabelul 2. Participanţii la activităţile de reinginerie şi funcţiile acestora
Participanţi Funcţii

1. Liderul proiectului este unul dintre 
managerii de top ai firmei

Conduce activitatea de reinginerie, este responsabil pentru 
justificarea proiectului, creează un spirit comun de inovaţie 
şi responsabilitate 

Figura 3. Etapele procesului de reinginerie a proceselor de business în cadrul întreprinderii în vederea 
asigurării securităţii economice
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2. Comitetul director - membri ai 
conducerii superioare, lider de pro-
iect, manageri de proces

Monitorizează, coordonează obiectivele şi strategiile, inte-
resele echipelor de lucru, rezolvă conflictele

3. Managerii de management opera-
ţional

Elaborează metode şi instrumente pentru reinginerie, des-
făşoară instruiri, coordonează, ajută la formarea echipelor

4. Managerii de proces Elaborează metode şi instrumente pentru reinginerie, des-
făşoară instruiri, coordonează, ajută la formarea echipelor

5. Echipe de lucru - angajaţi ai com-
paniei şi consultanţi externi şi dez-
voltatori

Efectuează lucrări directe privind reingineria 

Succesul procesului de reinginerie se datorează următorilor factori:
−	 rapiditatea transformărilor;
−	 predispunerea angajaţilor la o modificare rapidă a caracterului muncii prestate;
−	 formarea unei înţelegeri comune a viitorului preferat al companiei pentru fiecare anga-

jat și a contribuţiei sale la realizarea acestuia;
−	 crearea mediului și infrastructurii pentru învăţare, creștere profesională și dezvoltarea 

abilităţilor creative ale personalului.
Reingineria la întreprindere capătă o orientare anticriză pronunţată. Accentul măsurilor or-

ganizaţionale în gestionarea anticriză coincide cu dinamica schimbărilor care au loc în timpul 
reingineriei. În acest sens, trebuie menţionate următoarele: 

−	 activitatea eficientă a echipelor poate duce la crearea de noi unităţi structurale; 
−	 crearea sau consolidarea echipelor poate duce la fragmentarea sau extinderea întreprin-

derii; 
−	 crearea de echipe pentru noi tipuri de activităţi contribuie la trecerea la un model divi-

zionar de management al întreprinderii.
În perioada iniţială de lucru asupra noilor standarde, se efectuează un control detaliat asupra 

implementării acestora pentru a accepta noi modele comportamentale și standarde de activitate 
de către angajaţi, precum și pentru a identifica cu promptitudine abaterile modelului optimizat 
al procesului de afaceri de la schimbarea condiţiilor de operare.

În sursele moderne, pot fi găsite multe interpretări ale conceptului de „ameninţare la adresa 
securităţii economice”. Însă sensul este aproximativ același și este interpretat ca un set de condiţii, 
procese și factori care împiedică realizarea intereselor economice sau creează un pericol pentru 
entitățile economice. Atunci când se pune problema asigurării securităţii economice, atenția nu 
trebuie concentrată pe o singură direcţie și metodă, fiecare întreprindere se confruntă cu dilema 
de a alege cele mai bune modalități de a-și asigura securitatea, în funcţie de condiţiile specifice 
mediului intern și extern.

Prin urmare, este important de a scăpa de aceste ameninţări, deoarece numai atunci când 
este sigură, o companie este capabilă să preia o poziţie de lider, să sporească competitivitatea și 
să asigure stabilitatea dezvoltării activităţilor sale. În vederea realizării acestor obiective există 
un instrument eficient – reingineria proceselor de afaceri existente pentru a asigura securitatea 
completă a structurii de afaceri.
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DE CE AVEM NEVOIE DE ȘCOALĂ ACADEMICĂ ÎN POSTCLASICITATE?
(ARTE PLASTICE)

WHY DO WE NEED ACADEMIC SCHOOL IN POSTCLASSICS?
(FINE ARTS)

Summary. The article presents a brief synthesis of the theory/philosophy of art of postclassics 
(modernity and postmodernity) in order to elucidate some fundamental aspects, namely the break-
ing of classical tradition. Gravitating around the questions „Why do we need Academic school in 
postclassics?”, the article examines the essence, practices, basic concepts, evolutionary-historical and 
theoretical/philosophical landmarks that Academic School was founded on, as an educational model 
in the field of fine arts, such as: professionalism, professional rules and norms, traditional academic 
school, study by nature, predecessors’ example, objective (scientific) knowledge and the concept of 
„mimesis”. There are examined some ideas of C. Cennini, G. Vasari, E. G. Lessing, J. W. von Goethe, 
Im. Kant, F. W. J. Schelling, G. W. F. Hegel.

In an attempt to find what humanity and artistic-plastic education have lost, detaching themselves 
from classics and classical tradition, the authors come to the conclusion, that as an emanation of 
classics, the academy kept the idea of spirituality. And any attempt to deny the spiritual essence of a 
human makes him gravitate only around his own biological essence, any subjective creation deprived 
of the experience of the universal order will always be constrained by its own trivial circle.

Keywords: Academic school, art philosophy and theory, postclassics, fine arts, professionalism, 
education. 

Introducere. Tradiția clasică, „clasicitatea” drept un concept de fond a fost și rămâne piatra 
de soclu a civilizației și gândirii europene (paradigma clasică a culturii). Ideea, termenul de „cla-
sic” („muzică clasică”, „operă de artă clasică”, „știință clasică”) rămâne în continuare referențial 
în conștiința socială ca fenomen fundamental civilizațional și cultural. Or, în pofida schimbă-
rilor fulgerătoare ale prezentului (globalizare, tehnologizare) „educația clasică”rămâne temelia 
rațională și spirituală, reperul oricărui zbor al novației și pentru postclasicitate. Se modifică rit-
murile, împrejurările, nu și esența umană.

Vizând educația „artelor plastice” (pictura, grafica de șevalet) ca un domeniu fundamental 
al cunoașterii, ca oricare altă știință sau formă fundamentală de artă, ne întrebăm: De ce oare 
un bun fizician, medic, muzician contemporan se prezumă a fi educat clasic din oficiu, iar un 
pictor nu? Ce ar fi rămas dacă am fi să ardem pe rug ceea ce cunoaștem de la Newton, Hipocrate,               
J. S. Bach sau Rembrandt?

Postclasicitatea. Marcată de apariția a două publicații majore: „Problema formei în artele 
frumoase” de Adolf von Hildebrand (Das Problem der Form in der Bildenden Kunst, 1893) și 
„Probleme de stil: fundamentele istoriei științei despre ornament” de Alois Riegl (Stilfragen: 
Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, 1893) Școala formală de la finele secolului 
XIX consemnează ruperea de tradiția clasică (arte plastice). Modernitatea caută noi forme ale 
gândirii, dar și noi forme ale expresiei artistico-plastice, plasând în prim plan fundamentul for-
mal de organizare a suprafeței în încercarea de a explora tot ceea ce este/poate fi forma. 

Negând tradiția și gândirea filozofică/estetică clasică trasată de la Platon la Hegel, atât mo-
dernitatea, teoria artei moderne (școala formală, metoda spiritual-istorică, sociologia artei, 
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iconologia)1 – A. Hildebrand (viziunea artistică veridică relaționată cu tangibilitatea), A. Rie-
gl (evoluția stilurilor artistice), A. K. Fiedler (concepția de „vizibilitate pură”), W. R. Worrin-
ger („Abstracție și empatie”), W. Benjamin („Opera de arta in epoca reproductibilității sale 
tehnice”, conceptul de „aură”), H. Wölfflin (forma interioară și exterioară, tipologia stilurilor),                           
M. Dvořák („Istoria artei ca istorie a spiritului”), Th. L. W. Adorno („Industria culturii”), E. Pa-
nofsky (criteriul „umanității” și metoda iconologică), G. Kaschnitz (interacțiunea universalului 
și umanului în structura artei), H. Sedlmayr („Pierderea centrului”), cât și postmodernitatea, te-
oria artei postmoderne2 – J. É. Derrida (deconstructivismul/relativismul), E. H. Gombrich (sche-
mă-concept premergătoare reprezentării artistice), T. J. Mitchell („Iconologia: imagine, text, ide-
ologie”, întoarcerea spre clasicitate), N. Bryson (concepția „realismului” distinct de ideea fixării 
senzațiilor vizuale), G. Pollock (istoria și teoria artei feministe), D. Preziosi („Arta istoriei artei: o 
antologie critică”,concepția „viziunii anamorfice”) aduce ideea de nihilism și nonsens, proclamă 
„întuneric total”, ideea că „arta a murit în secolului XX”. Or, în încercarea risipitoare de a regăsi 
sensul pierdut, lumea relativistă în care „a murit Dumnezeu”, și nu mai este loc pentru „dogmă”, 
„adevăr absolut” și „umanism”, calcă pe urmele lui Darwin, Freud și Nietzsche, detașându-se tot 
mai multde ideea „omului deplin” în sens clasic.3 Și dacă ar fi să prezumăm că omul aparține 
dualității subiacente dintre material și ideal, biologie și spirit, cu ce rămânem dacă refuzăm de 
cel din urmă?

Școala academică emanație a clasicității. Drept fenomen cultural elitist ce are la bază clasi-
citatea (gândirea filozofică/estetică de la Platon la Hegel), Școala academică reprezintă cel mai 
înalt organizat sistem și model educațional omologat și formulat de-a lungul istoriei/evoluției 
culturii europene occidentale în domeniul artelor plastice. Referențial pentru cultura europeană 
și universaliile acesteia (paradigma clasică a culturii), acest concept poate fi tratat ca un sis-
tem educațional instituțional în artele plastice axat pe un set de norme, principii, fundamen-
te teoretice, tradiții și viziuni artistice și pedagogice ancorate de un „spirit” comun, asociat 
cu ideea continuității/păstrării a tot ce este obiectiv valoros. Așadar, tradiția Școlii academice 
transmite alura marilor epoci culturale,ce au creat și impulsionat cele mai semnificative reali-
zări în arte plastice ale culturii europene: patrimoniul, experiența cultural-artistică, perpetuarea 
continuității cunoașterii umane, valorilor și idealurilor artistice. În această accepție termenul de 
„clasic” presupune apartenență la elita socială prin excelență aristocratică, „idealuri” inspirate de 
un gust elitar, ales. Or, după cum afirma G. Călinescu, „în lumea clasică există o singură clasă 
socială, aceea pastoral-regală, într-un regim rațional colectivist în sens antic, platonic”4.

În sens uzual, noțiunea de Școală academică este adesea asociată cu un model pedagogic 
menit de a oferi un nivel înalt de măiestrie și cunoaștere artistico-plastică, contrabalanță față de 
non-cultură: kitsch, amatorism și analfabetism. În vederea unei analize conceptual-evolutive a 
fenomenului vom gravita și face referință la două lucrări ample: „Formarea școlii academice în 
cultura europeană occidentală” de О. B. Dubova5 și „Teoria și istoria artei” de V. G. Arslanov6.
1 В. Г. Арсланов, Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический метод. 
Социология искусства. Иконология, Москва: Академический проспект; Культура, 2015, p. 275; 
В. Г. Арсланов, Теория и история искусствознания. ХХ век. Формальная школа, Москва: Ака-
демический проспект; Культура, 2015, p. 344. 
2 В. Г. Арсланов, Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм, Москва: Акаде-
мический проспект; Культура, 2015, p. 287. 
3 G. Georgiu, Filosofia culturii. Cultura și comunicare, București: Comunicare.ro, 2004, 364 p. 
4 G. Călinescu, Clasicism Romantism Baroc, in: Impresii asupra literaturii spaniole studii și conferințe. 
[online]. Editura Minerva, 1982, p. 18. [accesat la 08 august 2020] Disponibil: https://octavianpaun.
blogspot.com/2015/02/clasicism-romantism-baroc-eseu-de.html
5 О. Б. Дубова, Становление академической школы в западноевропейской культуре, Москва: 
Памятники исторической мысли, 2009, p. 276. 
6 В. Г. Арсланов, Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрожде-
ние, Москва: Академический проспект; Культура, 2015, p. 436; В. Г. Арсланов, Теория и исто-
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Termenul de „academic” (provenit de la denumirea școlii lui Platon)vine din ideea că mediul 
de dezvoltare și formare a acestui sistem era profund ancorat de apariția și activitatea Academi-
ilor de Artă, ce asigurau transmiterea și dezvoltarea cunoașterii și practicilor artistico-plastice. 
Or, fundamentele teoretice ale Școlii academice sunt plenar consonante cu cele ale Academiei 
platonice din Florența înființate de C. G. de’ Medici (1459–1521) nu doar în sens etimologic, ci 
mai întâi de toate în virtutea convingerii în existența normelor ideale și inclusiv normelor ideale 
ale limbajului, gând ce a precedat idea limbajului artistic ideal.7 Or, particularitatea distinctivă a 
acesteia era atmosfera unei căutări științifice libere, dar și reflecțiilor estetice. În aceeași perioadă 
apar și alte două academii în Roma și Neapole (1460) fundamentate pe transmiterea și conce-
perea ideilor umaniste și curente filosofice considerate drept patrimoniu universal și criteriu 
al devenirii umane. Urmează apariția Academiei lui L. Da vinci (Milano, 1490), Academia din 
Florența înființată de L. de’ Medici (hotarul dintre secolele XV și XVI), Academia lui Bacchio 
Brandin (Roma, 1531), Academia de Desen a lui G. Vasari (Florența, 1562). În 1577 apare Acade-
mia Sf. Luca din Roma, în 1582 Academia de Artă din Bologna a fraților Carracci, ce pune bazele 
metodologiei disciplinelor desen, pictură și compoziție8. În secolele XVI–XVII odată cu apariția 
Academiilor de Artă în Europa: Sevilla, Anvers, Nürnberg, Viena, Haga, Paris, Copenhaga, Lon-
dra se consolidează și conceptul „Școlii academice” ca un construct omologat. O autoritate se-
parată a fost adjudecată Academiei Regale din Paris înființată în 1648, ce a pus bazele „marelui 
stil” al artei aristocratice. 

Originară din rațiune și spirit clasic Școala academică are la bază întâi de toate un scop pai-
deic, de „cultivarea spiritului uman” în sensul omului deplin – personalitate artistică capabilă de 
discernământ, abilitate și decizii independente prin asimilarea (obiect) și dezvoltarea (subiect/
creator) tradiției predecesorilor. Or, după cum menționează G. Georgiu „în plan filosofic și me-
tafizic, sciziunea subiect/obiect e marca „omului deplin”, a omului „luciferic” blagian, a omului 
ca ființă istorică. (…) În tensiunea celor doi termeni se află sursa creației umane, aici e înrădăci-
nat resortul obiectivărilor întemeietoare și teleologice”9.

Evoluția Școlii academice a avut la bază „căutarea esenței”, nu aparențelor în artă, iar Acade-
miile de Artă reprezentau acele medii artistice specifice, prin care se realiza rolul transmiterii 
„măiestriei universale” (normelor și limbajului artistic ideal). Ca sistem pedagogic multi-nivelar 
Școala academică a integrat fundamentele teoriei artelor plastice, teoriei educației și celor mai 
bune experiențe pedagogice, însumând cele mai relevabile teze și realizări ale mediului artistic și 
academic privind practicile educației artistico-plastice. Realizând o funcție socială de importanță 
culturală majoră pe parcursul tuturor perioadelor istorice ale existenței sale, Școala academică 
a procreat și condiționat cultivarea și formarea culturii artistice individuale (a educaților) și co-
lective (a societății), reprezentând un model/reper al gustului elitar, rafinamentului și idealului 
artistic.

Drept emanație a cunoașterii și chintesențelor educației artistico-plastice, Școala academică 
s-a întemeiat pe câteva concepte și principii inerente fundamentale, precum:

рия искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель, Москва: Академический проспект; 
Культура, 2015, p. 435; В. Г. Арсланов, Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-
исторический метод. Социология искусства. Иконология, Москва: Академический проспект; 
Культура, 2015, p. 275; В. Г. Арсланов, Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмо-
дернизм, Москва: Академический проспект; Культура, 2015, p. 287; В. Г. Арсланов. Теория и 
история искусствознания. ХХ век. Формальная школа, Москва: Академический проспект; 
Культура, 2015, p. 344. 
7 О. Б. Дубова, Становление академической школы в западноевропейской культуре, p. 276. 
8 M. Innes, Schools of Painting. New York and London: The Knickerbocker Press, 1911, p. 408 (accesat 
la 10 august 2020) Disponibil:  https://archive.org/details/cu31924008743423/page/n569/mode/2up
9 G. Georgiu, Filosofia culturii. Cultura și comunicare, p. 91. 
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	 profesionalism – măiestrie, virtute (din latină „virtù”), cunoaștere și abilitate artistică; 
	 reguli și norme profesionale – împărtășite de comunitatea profesională, consacrate de 

predecesori și mediul profesional;
	 tradițiile școlii academice – idee ce însumă cunoaștere artistico-plastică, practici peda-

gogie specifice ancorate de un anumit „spirit”, estetică academică (strat de imagini dintre antichi-
tate și contemporaneitate relevabile până în prezent);
	 studiul după natură – o practică reprezentativă și fundamentală, având la bază 

observația, contemplarea, reprezentarea și însușirea legilor/legităților naturii. Or, natura a fost 
cea de la care omul a învățat de-a lungul timpului să se exprime, să sintetizeze și să estetizeze;
	 exemplul – gratitudinea față de exemplul și experiența predecesorilor, or, „omul se poa-

te forma doar de sine însuși, însă se formează acesta grație asimilării conștiente a tot ceea ce a fost 
creat de alții.”, idee ce consemnează fenomenul continuității culturii artistice. 

Tradiția Școlii academice a însumat mai întâi de toate ideea de „conservare” și continuita-
te (moștenire) a cunoașterii general-umane și artistico-plastice teoretice și practice fundamen-
tale, nucleul cultural generat de umanitate din antichitate până în prezent. Or, tradiția școlii 
academice prezuma a fi fundamentul/platforma de formare/educație a culturii artistice a unei 
individualități depline. În această lumină, personalitatea umană nu era percepută drept o indivi-
dualitate  abstractă, caracteristică unui individ aparte, ci chintesență a  rezultatelor căii general-
umane de dezvoltare. Or, potrivit spiritului Școlii academice individualitatea creatoare se mani-
festă nu în pofida legilor obiective ale activității artistice, ci în ele și prin ele. Tradiția înseamnă 
„transmitere” (din latină „traditio”) și exprimă existența trecutului în condiții noi. Din această 
perspectivă, tradiția exprimă chintesența cunoașterii profesionale, iar conceptul „noului” este 
imanent conținutului său. „Precum fiecare om în parte poate să se dezvolte normal, doar asimi-
lând în baza experienței proprii, transformând în patrimoniu personal, individual, și de aceea 
irepetabil, ceea ce este deja acumulat de omenire, la fel și practica artistică se poate dezvolta 
firesc, doar continuând de a perfecționa ceea ce Hegel numea măiestrie universală”10.

Regulile și normele profesionale (distincte de ideea „canonului”)prezumau acea regulă, ce 
este în măsură de a asigura libertatea veridică a creației. Or, după cum spunea J. Reynolds „geniul 
nu se teme de regulă, aceasta înspăimântă doar mediocritatea. (…) Formarea școlii academice 
era timpul când gratitudinea față de exemplu, fundamentele etice și sacrale fuzionau cu educația 
și formarea sinelui, când tradiția era concepută nu doar ca un exemplu, dar în primul rând ca 
un material pentru crearea propriei personalități. În general vorbind, este deosebit de important 
motivul autocreației. Omul se creează pe sine, percepând ceea ce poate și vrea, asimilează ceea ce 
consideră semnificativ și necesar personal pentru sine de la predecesorii săi”11.

Anume teoria academică a creației (prima concepție a creației) constituită din estetica renas-
centistă, ideile secolului al XVII-lea și epocii Iluminismului, ce a însumat multiple tratate teo-
retice, îndrumări și ghiduri de studiere a practicii de artă, istoriei artei, dar și critica artistică se 
transformă în timp într-un set normativ de reguli axat pe ideea că personalitatea artistică se for-
mează pe baza asimilării dogmelor, cunoașterii și dezvoltării celor mai bune practici și tradiții ale 
trecutului. Propriul stil prezuma o consecință a unui parcurs de neînlocuit de asimilare și înaltă 
perfecționare a dezvoltării abilităților profesionale, de altfel, „o excelență gramaticală” superioa-
ră. Or, după cum cunoaștem, „aproape fiecare individualitate creatoare a trecut în dezvoltarea sa 
acea perioadă, ce poate fi numită perioada uceniciei oneste. În afara funcției reproductive nu este 
nici cea productivă, de creație”12. Idee expusă și în antinomia kantiană a geniului, potrivit căreia 
omul se poate forma doar de sine însuși, însă se formează acesta grație asimilării conștiente a tot 
ceea ce a fost creat de alții.

10 О. Б. Дубова, Становление академической школы в западноевропейской культуре, p. 114. 
11 Ibidem,p. 110-113
12 Ibidem, p. 151
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Rezonând cu ceea ce italianul G. Vasari13 numea „manieră modernă”, Școala academică în-
truchipa apariția unui sistem de educație profesional-evolutiv în arte plastice, având drept mi-
siune principală deschiderea și transmiterea „bunei metode” în contrasens tradiției de breaslă, 
transmiterii măiestriei drept meșteșug și înțelegerii sacrale a „canonului”. Acest moment a mar-
cat capacitatea de acceptare și percepție a noului inclus, în fapt, în gândirea clasicității încă din 
antichitate. Or, școala academică prezuma nu doar „conservare” și reproduce, ci și dezvoltare, 
creație a „noului” obiectiv valoros.

Adepții Școlii, printre care era J. W. von Goethe, și J. Reynolds aveau convingerea că 
Școala trebuie să se fundamenteze pe „studiul naturii”, gramatică, gust artistic și exactitate. În 
accepțiunea lui Goethe cea mai înaltă manifestare artistică era stilul, considerat drept cea mai 
înaltă performanță artistică ce putea izvorî doar din cunoaștere fundamentală (știință).Iar prin 
cunoaștere științifică, Goethe prezuma mai întâi de toate o îndrumare a educatului în asimilarea 
legilor artelor plastice și legităților naturii, considerând nepermis trecerea peste anumite trepte 
ale educației în favoarea originalității. 

Renașterea este epoca în care se formează și se afirmă Academiile de Artă și teoria Școlii 
academice. Una dintre tezele sale de esență releva respectul pentru ideea continuității deprinde-
rilor și competențelor profesionale, formulată de G. Vasari ca „virtù” – virtuozitate a măiestriei 
și, respectiv, dezvoltarea, evoluția acesteia de contemporani și urmași. „Virtu” însemna nu doar 
înțelegere a trecutului, dar și capacitate de a se manifesta independent. Conceptul de profesiona-
lism (virtù) devine unul central,prezumând virtute, îndeletnicire, competență și cunoaștere prin 
continuitatea tradiției și dezvoltarea acesteia. Or, acest concept nu vine de a prejudicia „libertatea 
creației”, prezumând fundamentul cunoașterii esențelor relevate de până acum și mai întâi de toa-
te calității de a fi Om, abilitare, cunoaștere, discernământ și cultură capabilă de a pune în valoare 
„actul creației”. Conceptul de profesionalism însuma ideea că pictorul trebuie să fie nu doar abil, 
dar și înalt cultivat, implicând cea mai serioasă atitudine față de cunoaștere și măiestrie drept 
prim instrumentariu al creației. Or, abilitarea este un instrument, nu și scop al creației. În cele 
din urmă, anume prin asimilarea culturii artistice se formează acel bagaj necesar pentru forma-
rea propriei voci artistice(idee consonantă cu propriul stil). Iar, necesitatea moștenirii practicilor 
predecesorilor survine din faptul că „între antichitate și contemporanitate (chiar dacă considerăm 
această contemporaneitate punctul de culminație de dezvoltare a culturii) stă un strat gigantic de 
imagini, ce își regăsesc ecoul prin secole și țări, imagini, ce la prima vedere, ar putea fi numite este-
tică academică sau, și mai exact – poetică academică, știință despre mijloace de expresie și creație, 
în afara cunoașterii căreia teoria contemporană a creației se va transforma într-un set de închi-
puiri ordinare despre unicitate și irepetabilitate”14. Or, prin cunoaștere obiectivă, „virtù” (profe-
sionalism) era concepută treapta, parcursul unui creator abilitat de a prinde legitatea universală 
(obiectivă) prin prisma propriei individualități, principala sursă de obiectivare fiind însăși natura, 
universul. Fenomen care îl întrezărim în opera vizionarilor indiferent de epocă sau stil: Scopas, P. 
Bruegel, A. Rublev, Rembrandt, C. Brâncuși sau V. van Gogh. Or, marii creatori au deschis „noul” 
într-un mod propriu, au exprimat esența mai bine și mai amplu decât ceilalți, au deschis celorlalți 
ceea ce ei nu cunosc, nu pot, nu înțeleg lărgind hotarele posibilităților umanității.

Încă în secolul al XIV-lea C. Cennini remarcă că „Desenul din natură este mai important 
decât toate exemplele” (…) și recomandă de a urma un dascăl bun, ceea ce nu va împiedica de a 
elabora „propria manieră, ce poate fi doar bună, precum că și rațiunea, și mâna ta, obișnuită de 
a rupe flori, nu va rupe spini”15. Or, potrivit ideilor ce au stat la baza școlii „studiul după natură”, 
cunoașterea și experiența proprie a educatului reprezintă fundamentul devenirii artistice, iar 
exemplul deținea mai întâi de toate semnificația exemplului artistic, unui model de raportare și 
cultivare a propriei personalități.
13 G. Vasari, Lives of the Artists. London: Penguin Books Ltd, 2003, p. 480. 
14 О. Б. Дубова, Становление академической школы в западноевропейской культуре, p. 145-146. 
15 Ibidem, p. 153-154.
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Esența Școlii academice se baza în mod fundamental pe studierea naturii și moștenirea prac-
ticilor predecesorilor într-un context evolutiv al acestora. De altfel, prin prismă științifică, Școala 
academică se fundamenta pe ideea continuității practicilor și cunoașterii umane prin preluare și 
dezvoltare în studierea proprie a naturii (realității). În acest sens, devenirea concepției academi-
ce prezuma un omagiu discernământului noului și descoperitorilor săi; cunoașterea trecutului, 
studierea predecesorilor și studierea exemplelor fiind parte a specificului originar al Școlii, po-
sibilitatea de a învăța cum au văzut orânduirea universală predecesorii. Idee păstrării în condiții 
noi a tot ceea ce este obiectiv valoros ce o regăsim la Im. Kant și predecesorul său E. G. Lessing, 
în accepțiunea cărora invenția/novația poate fi cauza unei minți mici și mari, însă mintea mare 
se îndepărtează de căile vechi nu pentru că ar fi vechi, ci pentru că sunt insuficiente și denatu-
rate. După cum spunea J. W. Goethe, „Toate epocile reacționare, lovite de descompunere sunt  
subiective, și, dimpotrivă, epocile progresului sunt îndreptate către obiectivitate. Trăim într-un 
timp reacționar, pentru că este subiectiv. Și de acest fapt ne convinge nu doar poezia, ci și pictura 
și multe altele. Un început sănătos din lumea interioară întotdeauna tinde spre lumea obiectiv 
existentă, ceea ce puteți urmări pe exemplul marilor epoci care se îndreaptă spre reînnoire, natu-
ra acestora gravitează invariabil spre obiectivitate”16. Vorbind despre subiectivitate, J. W. Goethe 
se referea la o subiectivitate arbitrară, disonantă armoniei și legităților universale.

În viziunea sa marea artă este înrudită filozofiei, calea cunoașterii și autocunoașterii. „Go-
ethe a respins atât copierea sclavagistă cât și arbitrarietatea subiectivistă. El a susținut că creația 
artistică autentică (în terminologia sa „stilul”) se bazează pe cele mai profunde fortărețe ale 
cunoașterii, pe esența însăși a lucrurilor. (…) „Stilul” (în înțelegerea lui Goethe) este crearea 
imaginilor iconice tipice, transmiterea esenței printr-un fenomen, universalului prin special 
(distinctiv)”17. Or, în viziunea gânditorului s-a formulat însăși esența Școlii, potrivit căreia în 
arta veridică individualitatea dispare și se creează doar absolutul. Idee ce o regăsim mai târziu 
și la G. W. F.Hegel, potrivit căruia „O adevărată operă de artă ar trebui să se elibereze de această 
originalitate perversă, precum că își dovedește adevărata originalitate numai prin faptul că apare 
drept o creație unitară a unui spirit unitar, ce nu colectează și nu lipește nimic din piesele din 
exterior, ci creează un întreg monolit sever legat, realizat într-un singur ton și desfășurat prin sine 
însuși în conformitate cu modul în care obiectul este unit în sine18”.

Mimesisul – „după chipul și asemănarea Sa”. Principala critică adusă Academiilor și Școlii 
ca fenomen în postclasicitate a fost sprijinită în ideea standardizării și epigonismului, clătinând 
principala temelie și anume concepția de „mimesis” drept copiere, imitare a naturii. Fapt ce a ser-
vit în consecință drept declanșare a banalizării și profanării ideii de educație în domeniul artelor 
plastice. Or, ceea ce a omis postclasicitatea a fost „sensul” prin prisma căruia întreaga gândire 
clasică percepea ideea de „mimesis”.

Astfel, în tradiția clasică, școala prezuma a fi acea perioadă a uceniciei oneste, a cunoașterii 
predecesorilor și cunoașterii proprii, cultivării măiestriei și erudiției drept temelie a propriei 
deveniri. De altfel, tradiția clasică se fundamenta pe fenomenul contemplării, trăirii și conceperii 
artistice în căutarea esenței universale, abilitarea de a vedea în finalitate infinitul. Or, esența spiri-
tuală a umanității a fost procreată „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”, fiind eminamente 
creatoare ca și cea a Creatorului.

Așadar, în percepția clasică mimesisul comportă ideea că „actul de creație” imită „actul cre-
ator” al Domnului, iar capacitatea de a vedea acel „adevăr absolut” însemna vocea naturii, uni-
versului (Dumnezeului) capabilă de a deschide imaginea originară a lumii și esența sa veridică. 
În căutarea criteriului de determinare a veridicității artei Platon recunoaște că este o categorie 
aproape nedeterminabilă, însă – fiecare om, dacă este om, o poate vedea. Pentru că fiecare om are 
16 И. П. Эккерман, Разговоры с Гёте в последние годы его жизни, Москва: Художественная ли-
тература, 1986, p. 170. 
17 А. В. Гулыга, Мыслящий художник, in: Гёте Иоганн Вольфганг, Об искусстве, Москва: Ис-
кусство, 1975, p. 33-34
18 Г. В. Гегель, Эстетика, В 4-х томах. Том первый. Москва: Искусство, 1968, p. 307
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spirit, capacitatea de a transcende imediatul, a gândi transcendental, idee ce o regăsim dezvoltată 
pe larg în filozofia lui F. W. J. Schelling și mulți alți gânditori clasici. Or, pentru a vedea esența, 
„concepția originară” a lumii, în viziunea clasicității trebuia să ai o „privire umană”, să fii om ce 
și-a păstrat sufletul. Or, a fi om este o virtute.19 Potrivit clasicilor arta veridică deschide imaginea 
universului (caracter obiectiv), înalță spiritul uman (concepția aristotelică de „catharsis”).

De altfel, arta veridică se poate deschide doar unei „priviri umane”. Invocând că „mimesisul” 
pe care se bazau Academiile, se rezumă la copiere a naturii îndeplinind funcția unei fotografii, 
prezumând că opera lui Rembrandt sau A. Rublev poate fi nivelată cu o fotografie a realității, 
postmodernitatea pierde firul ontologiei culturale. Or, nicio fotografie și aparat performant nu 
este în stare de a revela „fața umană” și „esența” construcției lumii. Iar orice încercare de a nega 
esența spirituală a omului îl face să graviteze doar în jurul propriei esențe biologice, orice subiec-
tivitate privată de trăirea ordinii universale va fi mereu constrânsă în cercul propriei banalități. 

Concluzii. Deconstructivismul/relativismul – o îmbogățire spirituală sau neant? Răspun-
zând la întrebarea „De ce avem nevoie de Școală academică în postclasicitate?”, putem conclu-
ziona prin a spune că Școala academică este singurul sistem omologat și format istoric/evolutiv 
în domeniul artelor plastice, emanație a clasicității, ce a păstrat gândirea, universaliile clasicității 
și ideea de spiritualitate. Or, în esența sa acest sistem educațional nu este unul rigid, ci dimpo-
trivă, deschis schimbărilor obiective în sensul căutării veridice a esențelor și ordinii universale, 
contrabalanță ideilor deșarte și denaturate în artă. 

Sumarizând, cele mai semnificative teze pe care se fundamentează Școala academică din ca-
drul paradigmei clasice sunt: 
	 ideea „cultivării spiritului uman” (teză platoniană),
	 ideea privind „mimesisul” drept imitare a „actului creator”divin (teză platoniană),
	 ideea despre „catharsis” – capacitatea artei de curățare a sufletului uman și formarea 

anumitor calități morale ale personalității prin „afecte” și empatie (teză aristotelică), 
	 ideea păstrării în condiții noi a tot ce este obiectiv valoros, ce a fost creat de predecesori 

(teză kantiană), 
	 ideea caracterului fundamental al cunoașterii obiective (științifice) și imperativității 

continuității acesteia (teză goetheană),
	 „motivul autocreației” – tradiția era concepută drept temelie pentru crearea propriei 

personalități, omul se creează pe sine, asimilând ceea ce consideră semnificativ și necesar perso-
nal pentru sine de la predecesorii săi. Omul se poate forma doar de sine însuși, însă se formează 
acesta grație asimilării conștiente a tot ceea ce a fost creat de alții (teză kantiană), 
	 ideea privind „stilul” drept manifestare superioară a creației, transmiterea esenței prin-

tr-un fenomen, universalului prin special/distinctiv/individual (teză goetheană),
	 ideea privind omul și creația sa ca parte a universului (teză schellingiană)
	 ideea continuității „măiestriei universale” (teză hegeliană).
Privit din această perspectivă, „deconstructivismul/relativismul” adus de postclasicitate, 

dar înțeles prin prisma paradigmei clasice poate îmbogăți plenar și multiplu experiența umană, 
condiție în care noile valențe vizionare au fost rodul căutării esențelor, au parcurs ordinea uni-
versală a lucrurilor, precum opera lui C. Brâncuși sau V. van Gogh. Or, vizionarii ce au impul-
sionat umanitatea de-a lungul istoriei s-au mișcat dintotdeauna în direcția inversă piramidei lui         
A. Maslow. Nu numai prin pâine trăiește omul. 

19 В. Г. Арсланов, Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение, 
Москва: Академический проспект; Культура, 2015, p. 436; В. Г. Арсланов, Теория и история ис-
кусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель, Москва: Академический проспект; Куль-
тура, 2015, p. 435.
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INTERDISCIPLINARITATEA CA FACTOR ÎN CORELAREA DOMENIILOR 
DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE

INTERDISCIPLINARITY AS A FACTOR IN CORRELATING THE AREAS 
OF CHILD DEVELOPMENT IN EARLY EDUCATION

Summary. According to the new Curriculum for early education, the global development of the 
child is targeted, the didactic objectives, both the reference ones and the framework ones, being for-
mulated on experiential fields and taking into account the landmarks established by the development 
fields. At the same time, the concept of „global development of the child” emphasizes the importance 
of the areas of development of the child’s personality in early education, the experiential fields be-
coming, in this way, tools to achieve these objectives and also measuring tools for child development, 
they indicate skills, abilities, abilities, content specific to Development. The aims of early education 
emphasize the importance of five areas of child personality development. To this end, development 
areas cover the complex developmental needs of children. Each area of development represents the 
expression of values and the way we formulate our life expectations and abilities regarding the child’s 
personality in the future.

Preschool is appreciated as the age that includes the most important educational experience of a 
person, therefore it is required that the educational-formative activity in kindergarten be subject to 
permanent actions of renewal and improvement. The interdisciplinary approach is a major task of 
the whole education, and therefore of pre-school education, because it is the primary link of our edu-
cational system, and the modernization of education is  required both horizontally and vertically to 
ensure continuity between levels of education. The kindergarten is meant to give the preschooler the 
opportunity to acquire the necessary training to start the school activity, to reach the optimal develop-
ment of his personality, to be able to integrate in the effort of the learning activity.

Interdisciplinarity is a way of action and thinking, between the objects and phenomena of the real 
world, and is required in preschool education to perform the tasks incumbent on preparing the child 
for successful integration into school and society. Interdisciplinarity in the context of preschool edu-
cation becomes a key concept, with the help of which the educator can take an approach educational 
focused on the needs of the preschool child, his possibilities and rhythms of learning, on the roles and 
approaches of the learner.

Children learn holistically, so that each area influences the others and none operates indepen-
dently. Each field of development, cognitive, socio-emotional, physical, has a certain specificity and 
therefore there are objectives of early education that are specific to a field, but whose achievement 
implicitly determines the training of objectives in another field of development.

Keywords: concept, interdisciplinarity, areas of development, areas of activity, holistic approach.

Noul Curriculum pentru învăţământul preșcolar( 3-6/7 ani) are în vedere conceptul de edu-
caţie timpurie și păstrează în centrul atenţiei copilul. Ideea de bază pe care se fundamentează 
noile orientări educaţionale este aceea a centrării pe copil, cu respectarea nevoilor și  aspiraţiilor, 
a posibilităţilor și limitelor sale, și nu pe cantitatea informaţională care urmează să fie acumulată. 
Astfel, procesul instructiv-educativ este orientat către conturarea personalităţii copilului care se 
regăsește în punctul central al actului didactic. Mai departe, experienţele educaţionale urmează a 
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fi extinse de la raza celor directe, organizate și desfășurate în cadrul instituţionalizat al grădiniţei, 
spre sfera celor rezultate din expansiunea diferitelor mijloace de educaţie nonformală1.

Potrivit noului Curriculum pentru învăţământul preșcolar, de la 3 la 6/7 ani, finalităţile edu-
caţionale sunt axate pe educaţia timpurie. Astfel, este vizată dezvoltarea globală a copilului, obiec-
tivele didactice, atât cele de referinţă, cât și cele cadru, fiind formulate pe domenii experienţiale 
și luând în considerare reperele stabilite de domeniile de dezvoltare. Conceptul de „dezvoltare 
globală a copilului” influenţează direct modul de organizare a educaţiei din grădiniţă, știut fiind 
că toate experienţele copilului sunt experienţe de învăţare care accelerează dezvoltarea în diverse 
domenii. Structurarea reperelor pe domenii de dezvoltare are scopul de a surprinde specificul 
fiecăruia dintre domenii și de a urmări dezvoltarea globală a copilului.2

Totodată, acest concept, accentuează importanţa domeniilor de dezvoltare a personalităţii 
copilului în educaţia timpurie. Domeniile experienţiale devin în acest fel instrumente de atin-
gere a acestor obiective și de asemenea instrumente de măsură pentru dezvoltarea copilului, 
ele indicând deprinderi, capacităţi, abilităţi, conţinuturi specifice domeniilor de dezvoltare. În 
același timp, domeniile experienţiale se constituie în câmpuri cognitive integrate, care se între-
pătrund cu domeniile tradiţionale: psihomotric, al limbajului, socio-emoţional și cognitiv. Noua 
programă educaţională pornește de la ideea îmbunătăţirii calităţii educaţiei la vârstele timpurii 
și, pentru a putea răspunde exigenţelor copilului preșcolar de astăzi, curriculumul educaţional 
prefigurează două mari tendinţe de schimbare în interiorul sistemului preșcolar. În primul rând, 
se urmărește crearea unui mediu educaţional adecvat stimulării continue a învăţării spontane a 
copilului și integrarea acestuia în ambianţa culturală a spaţiului căruia îi aparţine. Prin prisma  
noilor prevederi curriculare, se permite o parcurgere modulară și interdisciplinară a conţinutu-
rilor diverselor categorii de activităţi.

Finalităţile educaţiei timpurii pun în valoare importanţa a cinci domenii de dezvoltare a per-
sonalităţii copilului. În acest scop, domeniile de dezvoltare acoperă nevoile dezvoltării complexe 
ale copiilor. Fiecare domeniu de dezvoltare reprezintă expresia valorilor și a modului în care ne 
formulăm așteptările și abilităţile de viaţă privind personalitatea copilului în viitor. Valorile ce 
stau la baza constituirii domeniilor de dezvoltare sunt enunţate după cum urmează: „unicitatea 
copilului/diversitate, dezvoltare plenară, bunăstare, sănătate, interculturalitate, autocontrol, res-
pect (de sine) și faţă de semeni, independenţă, demnitate, identitate, creativitate, responsabilita-
te, ordine interioară, grija faţă de mediu, solidaritate faţă de comunitate.3

Domeniile de dezvoltare sunt instrumente pedagogice esenţiale pentru a realiza individu-
alizarea educaţiei și învăţării, acestea dând posibilitatea de a identifica atât aptitudinile cât și 
dificultăţile fiecărui copil în parte.

Dacă vom analiza fiecare domeniu de dezvoltare vom observa că fiecare domeniu include un 
subdomeniu ce cuprinde aspecte specifice care explicitează domeniul de dezvoltare. Domeniile, 
subdomeniile, aspectele specifice și obiectivele-cadru, în baza cărora a fost formulat  „noul cur-
riculumul”, sunt astfel structurate: 

Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale – cuprinde o gamă largă de deprinderi și 
abilităţi (de la mișcări largi, cum sunt săritura, alergarea, până la mișcări fine de tipul realizării 
desenelor sau modelarea), dar și coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoștinţe și 
practici referitoare la îngrijire și igienă personală, nutriţie, practici de menţinerea sănătăţii și 
securităţii personale.

Dezvoltarea socio-emoţională – vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de 
a stabili și menţine interacţiuni cu adulţii și copiii. Interacţiunile sociale mediază modul în care 
1 Curriculum Pentru Educaţia Timpurie.Aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 
4.694/02.08.2019. București: MEN, 2019.
2 C. Boca, (coord.); M. Bucinschi; A. Dulman, Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului 
preşcolar: modul general pentru personalul grădiniţei. Bucureşti: Educaţia 2000+, 2009.
3 M. Ionescu (coord. şt.), Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la 
naştere la 7 ani. Bucureşti: Vandemonde, 2010. 
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copiii se privesc pe ei înșiși și lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capaci-
tatea copiilor de a-și percepe și exprima emoţiile, de a înţelege și a răspunde emoţiilor celorlalţi, 
precum și dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelaţie cu 
conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv procesul 
de învăţare. Cele două subdomenii sunt strâns interdependente.

Dezvoltarea limbajului și a comunicării și premisele citirii și scrierii – vizează dezvoltarea 
limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar și a înţelegerii semnificaţiei me-
sajelor), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală și scrisă, nonverbală 
și verbală) și preachiziţiile pentru scris-citit și însoţește dezvoltarea în fiecare dintre celelalte 
domenii.

Dezvoltarea capacităţilor și atitudinilor față de învăţare – se referă la modul în care copilul se 
implică într-o activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile și contextele de învăţare, 
precum și la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul și persoanele din jur, în afara deprinderilor 
și abilităţilor menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii – a fost definită în termenii abilităţii copilului de 
a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente și persoane, dincolo de caracteristicile 
lor fizice. Domeniul include abilităţile de gândire logică și rezolvare de probleme, cunoștinţe 
elementare matematice ale copilului și cele referitoare la lume și la mediul înconjurător.

Experienţele învăţate de către copil la vârsta preșcolară reprezintă un ansamblu de valori 
(independenţă, demnitate, identitate, creativitate, responsabilitate, ordine interioară, grija faţă de 
mediu, solidaritate faţă de comunitate), abilităţi de viaţă (alegerea de viaţă sănătoasă; siguranţa / 
securitatea personal) și abilităţi intrapersonale (autocunoașterea și gestionarea emoţiilor, comu-
nicare și relaţionare, integrare social, a învăţa să înveţi,rezolvarea de probleme creative, gândi-
re critică și estetică, artistism, planificarea /organizarea, comunicarea, soluţionarea conflictelor, 
grija faţă de ceilalţi, încredere în sine, character, (auto) motivare, responsabilitate și disciplină 
personală etc.) care-i vor forma însușiri de personalitate și-l va însoţi pe tot parcursul vieţii.

Preșcolaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională 
a unei persoane, de aceea se impune ca activitatea educativ-formativă din gradiniță să fie supusă 
unor permanente acțiuni de înoire și perfecționare. Abordarea interdisciplinară este o sarcină 
majoră a întregului învățământ, deci și a învățământului preșcolar, deoarece este veriga primară a 
sistemului nostru educational, iar modernizarea învățământului se impune atât în plan orizontal 
cât și în plan vertical pentru a asigura continuitatea între treptele de învățământ. Grădinița are 
menirea de a da posibilitatea preșcolarului să dobândească pregatirea necesară pentru începerea 
activității școlare, pentru a ajunge la dezvoltarea optimă a personalitații lui, spre a fi capabil să se 
integreze în efortul activității de învațare.

Interdisciplinaritatea este o modalitate de acțiune și gândire, dintre obiectele și fenomene-
le lumii reale, și se impune în învățământul preșcolar pentru realizarea sarcinilor ce-i revin în 
pregătirea copilului pentru integrarea cu succes în activitatea școlară și societate.În contextul 
educației preșcolare aceasta devine un concept cheie, cu ajutorul căruia educatoarea poate re-
aliza un demers educativ centrat pe nevoile copilului preșcolar, posibilitățile și ritmurile lui de 
învățare, pe rolurile si demersurile celui ce învăța4.

Abordarea interdisciplinară a conținuturilor este o necesitate dată de nevoia firească a copilu-
lui preșcolar de a explora mediul înconjurător, fizic și social, de a-l cunoaște si a-l stăpâni, preo-
cupare ce este pe deplin întâmpinată  în condițiile structurării interdisciplinare a curriculumului. 
Modul natural al copiilor de a învăța despre ce îi inconjoară nu este acumularea de cunoștințe 
pe domenii ale știintei ci integrarea informațiilor, priceperilor, capacităților diverse în jurul unor 
teme care le-au stârnit interesul sau a unor elemente de viață socială.

Domeniile de dezvoltare ale copilului reflectă abordarea integrată a dezvoltării copilului de 
vârstă antepreșcolară și preșcolară și constituie câmpuri cognitive integrate, care transcend gra-
niţele dintre discipline și arii curriculare specifice învăţământului preșcolar. În contextul abordat 
4 Ibidem. 
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precizăm că domeniile de dezvoltare sunt diviziuni convenţionale necesare pentru asigurarea 
dezvoltării plenare, complete, ca și pentru observarea evoluţiei copilului. Între toate domeniile 
există o intersectare și participare interrelaţională, astfel că fiecare achiziţie într-un domeniu in-
fluenţează semnificativ progresele copilului în celelalte domenii. Toate domeniile de dezvoltare 
sunt intercondiţionate, adică dezvoltarea unui domeniu favorizează dezvoltarea copilului într-un 
alt domeniu, iar experienţele de învăţare sunt cu atât mai semnificative pentru progresul copi-
lului cu cât ele se adresează simultan tuturor domeniilor dezvoltării. Ritmul dezvoltării fiecărui 
domeniu este diferit de la copil la copil.La copiii de vârstă antepreșcolară și preșcolară nu se pro-
duce disparat dezvoltarea fizică, socială, emoţională, cognitivă sau de limbaj.5

Copiii învaţă holistic, astfel încât fiecare domeniu le influenţează pe celelalte și nici unul 
nu operează independent. Fiecare domeniu de dezvoltare, cognitiv, socio-emoţional, fizic, are o 
anumită specificitate și de aceea există obiective ale educaţiei timpurii care sunt specifice unui 
domeniu, dar a căror realizare determină implicit antrenarea obiectivelor dintr-un alt domeniu 
de dezvoltare. De exemplu, dacă obiectivul este acela de a-l învăţa „să mănânce de unul singur”, 
acesta implică pe lângă motricitate, coordonare oculo-motorie, atenţie și reacţii emoţionale prin 
modul în care adultul îl ajută, îl încurajează în mișcările pe care le realizează, precum și comu-
nicare cu acesta, numirea obiectelor cu care mănâncă și a mâncării. De asemenea și dezvoltarea 
limbajului poate favoriza sau bloca interacţiunile sociale ale copilului cu ceilalţi. De aceea, trans-
punerea curriculară a idealului educaţional trebuie să se materializeze într-un sistem coerent de 
obiective pe domenii de dezvoltare a copilului.

5 Gheorghe Tomşa, Nicolae Oprescu, Bazele teoretice ale psihopedagogiei preşcolare. Bucureşti:  Edi-
tura V&INTEGRAL, 2007.
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ÎNVĂŢAREA EXPERIENŢIALĂ LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ
EXPERIENCIAL LEARNING IN PRESCHOOL AGE

Summary. Experiential learning is learning that takes place after reflection on what is being 
done and is a learning through action, through cooperation. Although closely related to learning 
theories, the experiential learning methodology presents an innovative approach to training and 
includes a flexible structure of learning activities learning through observation and interaction 
with the environment. This experiential approach to learning allows participants to lead and take 
responsibility for learning individually through direct discoveries and experiments. The quality 
of learning depends on the individual’s experience, his actions, the situations in which he finds 
himself and the way he reacts. An element of value is the active learning that is achieved by 
involving the child in explorations, experiences and through various types of play. The child’s 
main activity is play. Young children are interested in experimenting, exploring, creating and 
representing what they learn through play and construction.

Keywords: learning, learning theories, experiential learning, components, methods.

Învățarea experiențială este învăţarea care are loc în urma reflecţiei asupra a ceea ce se face 
și este o învăţare prin acţiune, prin cooperare. Cu toate că este în strânsă legătură cu teoriile în-
văţării, metodologia învățării experiențiale prezintă o abordare inovatoare a instruirii și include 
o structură flexibilă a activităților de învățare prin observare și interacţiune cu mediul. Această 
abordare experiențială a învățării, permite participanților să-și conducă și să-și asume responsa-
bilitatea învățării în mod individual prin descoperiri și experimente directe. Calitatea învăţării 
depinde de experienţa individului, de acţiunile lui, de situaţiile în care se află și de felul în care 
reacţionează. Un element de valoare este învăţarea activă care se realizează prin implicarea copi-
lului în explorări, experienţe și prin variate tipuri de joc. Activitatea de bază a copilului este jocul. 
Copiii mici sunt interesaţi în experimente, explorare, creare și reprezentarea a ceea ce învaţă prin 
joc și construcţie.

Învăţarea este un fenomen complex și dinamic cu o largă sferă de cuprindere din diverse 
domenii: psihologie, pedagogie, datorită caracterului variat și a importanţei acestui proces în so-
cietate. Învăţarea reprezintă, activitatea proiectată de cadrul didactic pentru a determina schim-
bări comportamentale la nivelul preșcolarului, elevului, studentului prin valorificarea capacităţii 
acestora de dobândire a cunoștințelor, a deprinderilor, a strategiilor și a atitudinilor cognitive1.

După I. Neacșu învăţarea este un proces care determină o schimbare de durată a comporta-
mentului celui care învaţă, a modului de a gândi, simţi și acţiona a acestuia2. 

Conform lui D. Kolb învățarea este un proces integrat cu fiecare stagiu fiind reciproc susținut 
și care determină procesul din stagiul următor. Poți intra în proces în orice stagiu și să îl urmezi 
în secvențele lui logice3.

1 Sorin Cristea, Dicţionar de pedagogie, Chișinău: Litera educaţional, 2002, p. 201.
2 Ioan Neacșu, Instruire și învăţare, București: Editura Didactică și Pedagogică, 1999, p. 32.
3 David Kolb, Experiential Learning as the Science of Learning and Development, Englewood Cliffs NJ: 
Prentice Hall, 1984, p. 19.
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J. Piaget și-a adus aportul la fundamentarea teoretică a învăţării centrate pe copil prin teoria 
stadială a dezvoltării cognitive susţinând că dezvoltarea (învăţarea) este constanta reciprocă între 
procesul de asimilare și adaptare4.

E. Erikson completează cu teoria dezvoltării psihosociale în care dezvoltarea e un proces de 
integrare a factorilor biologici individuali cu factorii de educaţie și cei socio-culturali. Potenţi-
alul de dezvoltare al individului capătă împlinire pe tot parcursul existenţei, omul traversează 8 
stadii polare; individul traversează crize de dezvoltare în urma cărora acumulează noi achiziţii, 
anumite calităţi. Stadiile sunt consecutive, au o anumită structură și se soldează cu un produs 
psihologic pozitiv sau negativ ce marchează dezvoltarea ulterioară a personalităţii5.

L. Vîgotski s-a impus prin teoria învăţării socio-culturale și zona proximei dezvoltări făcând 
referire la caracterul social al învăţării: informaţia nouă este dobândită zilnic, înglobată 
în evenimente cotidiene şi capătă semnificaţie în virtutea relevanţei sale prin importanţa, 
complexitatea, natura ei interactivă şi caracterul social al experienţelor; în contextul zonelor 
dezvoltării diferenţiem: zona actualei dezvoltări, adică spaţiul solicitărilor în care subiectul 
rezolvă independent situaţiile de problemă; structurile psihologice sunt mature; zona proximei 
dezvoltări, adică spaţiul în care copilul ajunge să soluţioneze problema, dar numai cu ajutorul 
adultului. Esenţială rămâne disponibilitatea de a accepta şi a profita de ajutor. Structurile 
psihologice se află în proces de dezvoltare6.

J. Dewey susţine importanţa experienţei ca o componentă vitală în dezvoltarea individului. 
Principii ca „să se înveţe făcând” sau „școala este însăși viaţa” stau la baza teoriei sale despre 
educaţie și rolul învăţământului într-o societate democratică. În concepţia lui Dewey, educaţia 
este acea reconstrucţie sau reorganizare a experienţei care se adaugă la înţelesul experienţei pre-
cedente și care mărește capacitatea de a dirija evoluţia experienţei care urmează7.

Dintre perspectivele contemporane de abordare a învăţării, învăţarea experienţială este apli-
cată cu precădere în cadrul programelor de educaţie a adulţilor, educaţie informală sau educaţie 
pe tot parcursul vieţii. Învăţarea experienţială reprezintă rezultatul unui proces de reflectare acti-
vă asupra experienţei. Învăţarea experienţială implică în general două dimensiuni: interacţiunea 
concretă cu mediul de învăţare și analiza, reflectarea asupra datelor experienţei, procese în urma 
cărora se ajunge la o anumită înţelegere conceptuală.

Învățarea experiențială, după cum o arată și numele, este învățarea din experiențe și intervine 
atunci când o persoană se angrenează într-o activitate, revizuiește această activitate în mod critic, 
trage concluzii utile și aplică rezultatele într-o situație practică.

Cea mai interesantă teorie asupra învăţării este aceea enunţată de David A. Kolb și se referă 
la învăţarea experienţială (învăţarea din practică). Kolb a identificat un ciclu de învăţare alcătuit 
din patru etape:

(1) experiența concretă – se referă la participarea la evenimentul respectiv și evaluarea aces-
tuia; 

(2) observații și reflecții – formularea de observaţii și reflecţii pozitive și critice se realizează 
printr-un proces pe care Kolb l-a numit de transformare în fapt public, ceea ce implică împăr-
tășirea de observaţii, sentimente sau alte reacţii generate de experienţa respectivă, unii altora; 

(3) formarea de concepte abstracte și generalizări – este rezultatul examinării sistematice a 
modelelor și a  rezultatelor experienţei concrete și găsirea unui sens al evenimentului concret 
trăit. În urma acestei etape se formulează noi concepte și se generează strategii de aplicare a lor; 

(4) experimentarea activă – presupune punerea în practică a strategiilor, punct din care ciclul 
se reia prin experimentarea unei situații noi.

4 Jean Piaget, Psihologia copilului, București: Editura Cartier, 2005, p. 34.
5 Erik Erikson, (Traducere de: Mirela Badea şi Brânduşa Popa) Copilărie şi societate, București, 
Editura Trei, 2015, p. 79.
6 Lev Vîgotski, Opere pedagogice alese, vol. I. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1971, p. 58.
7 John Dewey, Experience and Education, New York: Macmillan, by Kappa Delta Pi, 1959, p. 65. 
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Cele patru elemente sunt esența unei spirale de învățare, care poate porni din orice punct, dar 
care de obicei începe cu experiența concretă. Cu toate acestea, învățarea eficientă apare numai 
atunci când cel care învață este capabil să execute toate cele patru stagii ale modelului. De aceea 
nici un stagiu al ciclului nu este eficient ca o procedură de învățare de sine stătătoare.

Conform teoriei lui D. Kolb, învăţarea experienţială cuprinde două dimensiuni structurale 
fundamentale: prehensiunea și transformarea.

Principiile teoriei învățării formulate de Kolb:
•	 Învăţarea este un proces continuu bazat pe experienţă;
•	 Învăţarea trebuie percepută mai degrabă ca un proces decât în termeni de rezultate;
•	 Învăţarea este un proces de adaptare la mediu;
•	 Învăţarea implică schimburi între om şi mediu;
•	 Învăţarea este un proces de cunoaştere creativă.
Componentele învăţării experienţiale: 
• Cunoștinţe – concepte, fapte, informaţie și experienţa anterioară. Însușirea conștientă a unor 

cunoștinţe corecte se face, la vârsta preșcolară, prin cunoașterea directă a diferitelor fenomene ce 
se produc în natură. Pentru a realiza acest lucru în grupă putem folosi diferite elemente din natu-
ră cu care să realizăm experienţe relevante pentru copii. Ei învață cuvinte noi, unele noțiuni etc. 

• Activităţi – cunoștinţe aplicate la evenimentele curente, în desfășurare. Elementele din na-
tură oferă prilejul desfășurării unor experimente foarte interesante. Experimentele sunt foarte 
agreate de copii, care participă cu interes la desfășurarea lor. Ca și exemplu, la Știinţă, activita-
tea matematică „Vânătoarea de forme”, plimbare în natură, identifică noțiuni abstracte (forme 
geometrice) în lumea din jur. Dacă preșcolarul recunoaște formele geometrice, facem o plim-
bare specială, provocând o mică întrecere și vedem cine găsește (pe străduțele din jurul casei/
grădiniței/parcului din apropiere) cele mai multe și mai diverse forme. Putem căuta: ,,cercuri” 
(indicatoare de circulație; capace de canal; roți de mașini etc.); ,,pătrate” (poșete; ferestre; pereți, 
plăci de gard etc.); ,,ovaluri” (geamuri ale caselor; ronduri de flori); ,,dreptunghiuri” (ușile ca-
selor, geamurile, panouri publicitare); ,,triunghiuri” (căsuțe ale păsărelelor, acoperișuri de case); 
la centrul Artă ,,Să descoperim sunetele!” – educație muzicală. Vom avea nevoie de următoarele 
materiale: pahare mai înalte, apă, o lingură (de lemn sau metal ). Alegem 3 pahare (să fie de 
același tip) și le umplem cu apă – în mod diferit. Luăm o lingură și lovim ușor, rând pe rând, pa-
harele. Fiecare dintre ele va produce sunete diferite, în funcție de cât de multă apă conțin. Astfel, 
de la cele care au mai puțină apă se vor auzi sunete mai înalte decât de la cele care au mai multă 
apă. Explicăm copilului că acest lucru se întâmplă deoarece cu cât într-un pahar/ sticlă este mai 
multă apă , cu atât recipientul va vibra mai puțin și se vor auzi sunete mai slabe și mai joase; în 
urma desfășurării lecturii după imagini: „Strada” la centrul Bibliotecă, se pot desfăşura jocurile: 
„De-a circulaţia”, „De-a strada” în centrul de Construcţii ș.a. În felul acesta copiii pun în practică 
cunoștinţele însușite anterior. Ei vor respecta locul pe unde se circulă, ca pieton, reguli de circu-
laţie, semnalele luminoase, semnele de circulaţie etc.

• Reflecţie – gândire axată pe analiza şi evaluarea propriilor activităţi şi a contribuţiei la 
propria creştere personală. Preșcolarii sunt curioși prin firea lor, ei doresc să știe tot felul de lu-
cruri. Ei ascultă, observă, pipăie și miros. Își folosesc toate simţurile pentru a învăţa, dar această 
experienţă este de neînlocuit. Felul în care copiii mici investighează este cu adevărat o activi-
tate știinţifică. Activitatea ştiinţifică de la grădiniţă trebuie să se nască în mare măsură și din 
întrebările pe care le formulează copiii.

În perspectiva modernă a învăţării se evidenţiază şi învăţarea experienţială ce pretinde să 
asigure o educaţie de calitate. Învăţarea experienţială pune accentul pe procesul de învăţare 
individuală. Sub incidenţa educaţiei experienţiale cad aspecte precum relaţia dintre dascăl şi 
elev, dar şi subiecte mai cuprinzătoare cum ar fi structura şi obiectivele educaţiei. Potrivit lui D. 
Kolb, cercetător în domeniul educaţiei, cunoștinţele se acumulează în mod constant atât din ex-
perienţa personală, cât și din mediul înconjurător. Acesta afirmă că este necesar să se întrunească 
anumite abilităţi astfel încât învăţarea să aibă loc. Ca exemplu, copilul trebuie: să dorească să joa-
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ce un rol activ în experienţă; să fie capabil să reflecteze asupra experienţei; să aibă și să utilizeze 
abilităţi analitice pentru conceptualizarea experienţei; să aibă abilităţi decizionale și de rezolvare 
a problemelor, astfel încât să poată folosi ideile noi obţinute din experienţă.

În învăţarea experienţială putem folosi metode și tehnici, precum: jocul de rol – constă în 
dramatizarea spontană a unei situaţii, în care elevul poate juca rolul altei persoane, încercând să 
înţeleagă ce simte aceasta în situaţia respectivă, sau poate juca propriul său rol; brainstormingul 
– metodă utilă pentru a bloca dialogul și pentru a obţine cât mai multe idei și soluţii posibile; 
pretextul de dialog – pentru captarea atenţiei membrilor grupului asupra temei de discutat; run-
dele – modalităţi prin care fiecare elev are șansa de a participa la dezbateri și de a îmbogăţi o idee; 
subgrupurile – cuprind 2-6 persoane care dezbat o anumită problemă.

Vârsta preșcolară încorporează ideea că vârstele mici constituie baza personalităţii, iar pen-
tru reușita educaţională a copilului e necesar să fie antrenaţi toţi agenţii cu influenţe asupra 
copilului, pornind de la familie, instituţii de educaţie până la comunitate. În grădiniţă, toate 
activităţile care se desfăşoară împreună cu copiii preșcolari reprezintă experienţe de învăţare 
pentru copil, pornind de la activităţile integrate (centrate pe anumite obiective şi conţinuturi), 
până la momentele de rutină sau tranziţie, care consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce 
contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui, dar şi 
pot extinde cunoştinţele şi experienţele acumulate prin activităţile integrate.

Toate aceste exemple au sugerat modul în care trebuie să abordăm experienţele de învăţare 
ale copilului la această vârstă. Așadar, primul mijloc prin care copilul descoperă lumea îl consti-
tuie contactul direct cu obiectele. El vede, apucă, miroase, gustă și astfel acumulează experienţă, 
capătă cunoștinţe în măsura în care interacţionează cu mediul (prin mediu înţelegând obiecte, 
materiale, mediul din sala de grupă, din afara sălii de grupă). Prin activităţile desfășurate, co-
pilul preșcolar se interesează în mod deosebit de natură, de fenomenele caracteristice fiecărui 
anotimp, de diferite aspecte din viaţa plantelor și a animalelor care le atrag atenţia, îi trezesc 
curiozitatea și-i preocupă.

În concluzie, învățarea experiențială este reprezentată sub forma unui ciclu, cu patru etape 
– Experiența / Explorarea, Observarea/ Reflecția, Conceptualizarea abstractă, Experimentarea 
activă. Procesele de învățare sunt mai eficiente atunci când pornesc de la experiențe, rezultând 
direct din propriile acțiuni, în contrast cu învățarea prin urmărirea altor persoane experimen-
tând, prin a citi instrucțiunile sau descrierile altora sau prin a asculta instrucțiunile sau prelege-
rile altora. Învățarea prin experiență este baza pentru sistemul educaţional al secolului nostru, 
din acest motiv, acest model de învățare poate fi și este aplicat pe scară largă la toate grupele de 
vârstă.
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Summary. The article addresses the phenomenon of institutional education in fine arts in 
Bessarabia against the background of general European issues, in the context of assimilating the tra-
ditions of the Academic School of Fine Arts at the intersection of the XIX-th and XX-th centuries. In 
the same order of ideas, the article elucidates this cultural phenomenon through the prism of three 
prominent personalities who were at the origins of artistic education in Bessarabia such as V. Okușko,                        
A. Plămădeală and A. Baillayre, following their formation and mainly relevant aspects of organiza-
tion, functioning and vision of education in fine arts.

Keywords: School of Fine Arts, Academic School, Art Education. 

Introducere. Asimilând tradiția europeană în arte la intersecția secolelor XIX și XX originile 
Școlii academice în Basarabia antamează odată cu apariția primelor instituții educaționale în do-
meniul artelor plastice și pot deveni inteligibile doar pe fundalul problematicii general-europene. 
Treptat, în circulația gândului național intrau viziuni privind individualitatea artistică și „măies-
tria universală”.Asimilând concomitent fundamentele celor două paradigme ale culturii: clasică 
și relativistă, această etapă marchează evoluția identități culturale basarabene în modernitate. În 
acest sens, Școala basarabeană a avut fericita împlinire de a corela cele două forme ale gândirii/
cunoașterii (științifică și empirică) prin polaritatea personalităților, concepțiilor vizionare artis-
tice și pedagogice ale întemeietorilor săi A. Plămădeală (paradigma clasică) și A. Baillayre (pa-
radigma relativistă). De altfel, școala și tradiția academică europeană intră în arealul basarabean 
în mare măsură prin asimilarea și conceperea valorilor și valențelor culturale ale spațiilor vecine: 
rus și românesc, determinând apariția primei instituții de învățământ cu profil în arte plastice. 
Or, importanța învățământului artistic instituțional a fost și continuă a fi o componentă esențială 
a unei deveniri sociale complete, grațiate de conștiința importanței valorilor culturale naționale 
și universale. Așadar, putem vorbi despre apariția unui proces de culturalizare a societății basa-
rabene, odată cu înființarea învățământului artistic instituțional, ce a contribuit prin excelență 
la integrarea culturii naționale în arealul culturii europene și totodată a impulsionat dezvoltarea 
propriei identități culturale.

Întemeiată în jurul conceptului central al teoriei școlii academice europene, și anume cel de 
„profesionalism” conform programului de studiu, Școala basarabeană de Belle Arte a constituit 
mediul „esteticii/poeticii academice” în care s-au format viitoarele generații și personalități ale 
artei moderne în Basarabia. Urmărind firul continuității culturii și tradiției europene clasice în 
artele plastice, la fel ca și în prima Academie de Artă oficială – Academia de Desen a lui Gior-
gio Vasari, în cadrul școlii basarabene „desenul” era în continuare o disciplină fundamentală, 
iar „studiul după natură” și „studiul exemplelor predecesorilor” (studiul după mulaje de ghips, 
exemple metodice, opere de artă) rămâneau a fi legic practici fundamentale de revelare a prin-
cipiilor și esențelor cunoașterii obiective (științifice) în arte plastice, ce au transmis și cultivat 
percepția modelelor artistice omologate ale clasicității. 
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Totodată, la fel ca și mediului artistic european al vremii (intersecția secolelor XIX și XX) 
spațiul cultural basarabean a fost bântuit de aceleași frământări asupra dualităților consacrate 
în cultură (clasicitate și relativism/formalism), încorporând deopotrivă cu clasicitatea tendințele 
artei moderne în deplina varietate a mișcărilor și direcțiilor artistice ale vremii (realism, im-
presionism, postimpresionism, fauvism, futurism, expresionism etc.). Tendințe ce aveau la bază 
„experimentul”, căutarea noilor forme de expresie; considerând drept cea mai elocventă și pro-
gresistă formă a cunoașterii, cea empirică. 

Între două culturi distinse. În cele din urmă, mărturiile privind Școala de Belle Arte (1918), 
cât și a predecesoarei sale Școala Municipală de Desen (1887) arată că întemeietori săi (T. Zubco, 
V. Okușko, A. Plămădeală) discern din mediul academic al spațiului cultural rus și au contribuit 
esențial la menținerea legăturilor și colaborării cu Academia Imperială de Arte Frumoase din 
Sankt Petersburg (1757) prin asimilarea sistemului educațional al Școlii academice, suporturi-
lor metodologice, practicilor pedagogice, dar și configurației programului de studiu în perioada 
1887–1918. Totodată, trebuie să remarcăm influența imperativă a realismului, noilor tendințe de 
reprezentare în expozițiile ambulante ale mișcării Peredvijniki din Rusia și Ucraina asupra vieții 
artistice din Basarabia. 

În același areal al problematicii de relaționare a modernității cu tradiția este necesar să re-
marcăm influența și relațiile cu spațiului cultural românesc (Vechiul Regat) drept emanație a 
diferitor orientări vizionare, artistice și pedagogice europene derivate și fundamentate pe tradiția 
Școlii academice europene asupra formării Școlii în Basarabia. Or, mărturiile vremii ne arată 
că multiplele tangențe cu mediul artistic și academic basarabean cu emanația Școlii în diverse 
capitale europene (Paris, Bruxelles, Amsterdam, Munchen) și în speță a celei românești a avut 
un aport semnificativ în constituirea Școlii și mediului artistic basarabean îndeosebi în perioada 
1918–1940. De altfel, „în anul 1928 programul analitic a fost reorganizat după modelul Școlilor 
de artă plastică din România”1 – cea bucureșteană (1864) fondată de Theodor Aman și ieșeană 
(1860) fondată de Gheorghe Panaiteanu sub patronatul Ministerului Cultelor și Artelor. 

Vorbind despre calitatea studiilor a Școlii basarabene, T. Stavilă menționează: „Rămâne cert 
însă faptul că pregătirea satisfăcătoare la specialitate le-a permis multor absolvenți să-și continue 
studiile în străinătate. La Paris, de exemplu, a studiat I. Bronștcin, G. Mișonzic, N. Brăgalia, O. 
Hrșanovschi, L. Dubinovschi; la Bruxelles – E. Ivanovsky, N. Iasșrinschi, E. Barlo, M. Gamburd 
și C. Cobizeva; la Dresda – G. Ceglocoff ș.a. Fără a mai vorbi de faptul că o dată cu schimbarea 
situației, studenții basarabeni au avut posibilitatea să studieze la Iași sau București”2. De altfel, 
acum, putem spune cu fermitate că anume acelor generații le datorăm realizările ulterioare ale 
mediului artistic basarabean, constituirea educației artistico-plastice instituționale, dar și inclu-
derea artei naționale în circuitul fenomenului cultural european. Pe acest fundal, apariția forme-
lor instituționale ale educației în arte plastice în Basarabia a marcat punctul originar de asimilare 
și transmitere a tradițiilor Școlii academice europene, reprezentând începuturile mediului ar-
tistic, ce a impulsionat formarea specificului identitar al culturii basarabene aflate la intersecția 
unor culturi distinse. Un aport considerabil în cercetarea constituirii artei moderne basarabene 
a fost realizat în cercetările ultimelor decenii de T. Stavilă, C. Ciobanu, T. Braga, I. Colesnic, V. 
Stăvilă, D. Marinescu.

Originile (1887–1918). Vladimir Okușko. Conform autorului, T. Stavilă prima instituție de 
educație în arte plastice „Școala serală de desen condusă de Terinte Zubcu apare la Chișinău în 
1887 și funcționează până în 1897, când conducerea este preluată de Vladimir Okușko, proas-
păt absolvent al Academiei Imperiale de Arte Frumoase din Sankt Petersburg, fiind reorgani-
zată în Școală Municipală de Desen. Printre absolvenții acestei școli figurează arhitectul Alexei 

1 V. Stăvilă, Din istoria școlii și societății de arte frumoase (Belle arte) din Basarabia, in: Tyragetia. Serie 
nouă. 2008, nr. 2(17), p. 329. 
2 T. Stăvilă, Arta Plastică Modernă din Basarabia1870–1940, Chișinău: Știința, 2000, p. 46-47. 
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Șciusev, profesorul Pavel Șilingovschi și sculptorul Alexandru Plămădeală”3. Luând în conside-
rare puținele mărturii despre destinul lui Terinte Zubcu, regăsim modesta sa biografie, plină de 
dificultăți și abnegație în monografia lui T. Stăvilă „Arte frumoase din Basarabia în secolul al 
XX-lea”4. 

Sintetizând mai multe opinii, putem spune că apariția și activitatea Școlii a fost influențată 
semnificativ de tradițiile și practicile pedagogice ale Academiei Imperiale de Arte din Rusia din 
acea perioadă printre care și sistemul metodico-didactic al lui P. P. Chistyakov. „După mărturiile 
lui A. Plămădeală, Școala de artă a deținut un timp un album cu desenele elevilor, menționate la 
concursurile expoziționale din Petersburg”5. În acest sens, grație năzuințelor lui Okușko Școala 
serală de desen beneficiază de ajutor metodologic sistematic de la Academia de Arte în formă de 
cărți, manuale, desene de curs.6

Licențiat al Academiei de Arte din Sankt Petersburg, discipol și adept convins al lui P. P. 
Chistyakov și F. Roubaud, în calitatea sa de profesor, Okușko rămâne profund inspirat de rea-
lizările sistemului pedagogic rus, axat în speță pe sistemul profesorului său. Datorită activității 
lui Okușko (Figura 1) deja primele etape ale instruirii în arte plastice erau axate pe dezvoltarea 
abilităților profesionale, un desen riguros după natură atât în ateliere, cât și în plein-air, pledând 
pentru transmiterea și perfecționarea tradiției europene clasice, în ideea de transmitere a tot ce 
3 T. Stavilă, Școala de Belle Arte din Chișinău. Fondatori și susținători, in: Studii și cercetări de istoria 
artei: Artă plastică, serie nouă, București, tom 3 (47), 2013, p. 141-149. [accesat la 08 august 2020] 
Disponibil: http://www.istoria-artei.ro/resources/files/SCIAAP_2013_Art_06_Stavila.pdf 
4 T. Stăvilă, Artele frumoase din Basarabia în secolul al XX-lea, Chișinău: Arc, 2019, p. 368. 
5 T. Stăvilă, Arta Plastică Modernă din Basarabia 1870–1940, Chișinău: Știința, 2000, p. 21. 
6 Н. А. Езерская, Передвижники и национальные художественные школы народов России. 
Москва: Изобразительное искусство, 1987, p. 288 [accesat la 08 august 2020] Disponibil: http://
www.tphv-history.ru/books/peredvizhniki-i-nacionalnye-shkoly.html

Fig. 1 Atelierul de desen al profesorului V. F. Okușko. 1912. Sursa: Arhiva Colegiului de Arte Plastice 
„A. Plămădeală”
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este obiectiv valoros. Or, potrivit convingerii profesorului său „instruirea trebuie desfășurată 
atât la etapa inițială, cât și la cea finală în baza unor principii unice, pe fundamente științifice7”. 
Deseori, făcând referință la „conceptul „școală academică” subînțelegem în primul rând metodele 
remarcabilului pedagog P. P. Chistyakov, abilitatea sa de a vedea talentul discipolului și de a trata 
cu grijă orice talent, ceea ce a dat ulterior rezultate uluitoare”8.

Prin toată activitatea sa, sârguința și exigența cu care se dedica vocației, personalitatea lui 
Okușko transmitea discipolilor nu doar „de-ale meseriei”, ci mai întâi de toate modestia, munca 
unui „om al artei”. „O deosebită atenție o acorda desenului, solicitând de la elevi corectitudine, 
finalitate în reprezentarea formei. Fiind un profesor exigent, Okușko în același timp oferea ele-
vilor posibilitatea de a se dezvolta liber.Potrivit mărturiilor elevilor săi, acesta niciodată nu se 
implica în procesul lucrărilor de curs, oferind posibilitate de a soluționa independent sarcinile 
de instruire. Una dintre preocupările permanente ale lui Okușko era educația estetică a tinerilor, 
dezvoltarea simțului de frumos. Abilitatea de a percepe frumosul, în convingerea lui Okușko, 
înnobilează omul, îl educă moral, etic. Calea spre conceperea frumosului o percepea mai întâi de 
toate prin comuniunea cu natura, conceperea ei emoțională și estetică”9.

În același timp, „Despre nivelul de pregătire al viitorilor pictori în cadrul Școlii municipale 
de desen ne vorbește organizarea procesului de învățământ, prevăzut pentru o durată de 3 ani. 
În primul an, se studia desenul, în cel de-al doilea, desenul după modele din ghips, iar în ultimul 
an, desenul după modele vii”10. Deja în 1902 școala număra „68 de studenți și trei pedagogi:                 
N. Gumalic era profesor de pictură; V. Tarasov – profesor de desen, iar A. Costinschi – profesor 
de desen liniar.[…] La începutul secolului al XX-lea Școala de desen a lui V. Okușko devine cen-
trul vieții artistice din Basarabia. Mulţi absolvenți ai școlii și-au continuat studiile în instituțiile 
superioare de specialitate din Moscova, Petersburg, Munchen și Paris”11. „În 1903 a fost fondată 
societatea amatorilor de arte frumoase din Basarabia, care s-a format în cadrul Școlii de Desen și 
cu participarea nemijlocită a lui Vladimir Okușko și a discipolilor săi”12.

Școala de Belle Arte (1918–1940).Unul dintre principalii fondatori ai Școlii de Belle Arte a 
fost A. Plămădeală, succesor și elev al lui Okușko, numit în 1918 în funcția de director. Reieșind 
din modesta întreținere a școlii, corpul didactic era constituit din personalități cu o dedicație 
rară față de meseria de profesor. Într-o măsură considerabilă, corpul didactic al școlii era format 
grație autorității lui Plămădeală, recurgând la implicarea unor personalități afirmate în domeniu, 
ce au investit ulterior propriile biografii în formarea educației artistico-plastice naționale și noi-
lor generații de pictori în spațiul cultural basarabean. „În noua sa funcție, sculptorul avea mână 
liberă să formeze corpul didactic al instituției astfel încât să-i sporească și mai mult prestigiul. El 
apelează la Auguste Baillayre și, împreună cu acesta, îl include în grupul lor pe Șneer Cogan, un 
tânăr cu o vastă cultură europeană, cu studii la Academia de Arte din München. Kogan fusese 
numit primul comisar al artelor, fiind responsabil, în primăvara anului 1918, de înființarea Mu-
zeului de Artă al Basarabiei. Trei și-au unit eforturile în scopul elaborării statutului, programului 
și altor documente necesare pentru instituționalizarea Școlii de Belle-Arte din Chișinău. Școala 
avea și un comitet director, reprezentat de Eugenia Maleșevschi și Nikolai Ţîganko”13.

Contribuția corpului didactic (Figura 2) era una semnificativă anume prin personalitatea 
acestor pedagogi, a spiritului de epocă pe care îl aduceau odată cu persoana sa, altruismului 
7 Н. Н. Ростовцев, Очерки по истории методов преподавания рисунка: учебное пособие для 
высших художественных учебных заведений, Москва: Изобразит. искусство, 1983, p. 67. 
8 О. И. Резникова, Традиции реалистическом школы живописи как культурное наследие России, 
in: Ученые записки Орловского государственного университета, 2014, №4 (60), p. 320. 
9 Н. А. Езерская, Передвижники и национальные художественные школы народов России, p. 288. 
10 T. Stavilă, Școala de Belle Arte din Chișinău. Fondatori și susținători, p. 142.  
11 T. Stăvilă, Arta Plastică Modernă din Basarabia 1870–1940, Chișinău: Știința, 2000, p. 21.
12 I. Colesnic, Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”: Ghid enciclopedic, 
Chișinău: Museum, 2008, p. 12. 
13 T. Braga, Alexandru Plămădeală: Maeștri basarabeni din secolul XX, Chișinău: Arc, 2004. p. 16. 
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și dedicației față de artă și evident, pregătirii profesionale ample, survenite din diferite centre 
artistice ale vremii, oferind astfel autoritate legică școlii. Una dintre aceștia a fost și Eugenia 
Maleșevschi. Din analiza realizată de Stavilă T. se cunoaște că, primele lucrări ce datează începu-
tul artei profesionale basarabene sunt lucrările sale de curs. Așadar, „Primele opere ale pictorilor 
basarabeni, atestate la sfârșitul secolului al XIX-lea aparțin E. Maleșevschi și se referă la anii de 
studii la Școala de Arte din Odessa și ulterior la Academia de Alte din Petersburg”14. 

Anual școala avea 6-7 absolvenți, ce urmau studiile în cele mai mari centre artistice mondiale: 
Paris, Munchen, Amsterdam, Bruxelles, București, Petersburg, Odessa etc. Baillayre și Cogan 
introduc ulterior în programul Școlii un curs sistematic de obiecte teoretice, precum: anato-
mia, perspectiva și istoria artelor. „Programul de studii la arta plastică a fost elaborat conform 
cerințelor Școlii de pictură, arhitectură și sculptură din Moscova, propus de Alexandru Plămă-
deală și al Academiei Regale de Arte din Bavaria, unde a studiat Șneer Cogan”15.

Un eveniment marcant pentru viața artistică a acelei perioade este organizarea expoziției pic-
torilor români la Chișinău. Realizând o examinare a documentelor de arhivă din acea perioadă 
a Ministerului Cultelor și Artelor din București, Marinescu D. menționează că: „În primăvara 
lui 1921 la Chișinău are loc vernisarea expoziției, ocazie cu care publicul basarabean va vedea 
lucrări ale lui Grigorescu, Andreeescu, Luchian, dar și Jean Steriadi, Theodorescu-Sion, Iser, 
Petrașcu. […] În același an, în vară, în sala Sindicatului Artelor Frumoase are loc expoziția picto-
rilor basarabeni la București”16. O altă ocazie de a se întâlni cu lumea artistică a spațiului cultural 
românesc, apare în 1938. „Cea mai reprezentativă și variată a fost expoziția din 1938, consacrată 
jubileului cunoscutului artist plastic N. Grigorescu, operele căruia erau expuse in centrul sălii. 
Circa 300 de lucrări de pictură, grafică, artă decorativă și sculptură au fost amplasate în sala de 
festivități a Primăriei. Fiecare pictor, participant la expoziție a donat lucrări pentru înființarea 
pinacotecii orășenești”17. Cu toate că alteori discontinuu, dar opera lui Grigorescu își va rosti 
cuvântul pe meleagurile Basarabiei prin eminența abordării spațialității diafane, simplitatea și 
14 T. Stăvilă, Arta Plastică Modernă din Basarabia. 1870–1940, Chișinău: Știința, 2000, p. 27.
15 T. Stăvilă, Școala de Belle Arte din Chișinău. Fondatori și susținători, p. 142. 
16 Delia Marinescu, Istoria Școlii de Belle-arte din Chișinău prin documentele de arhivă, in: Gaudeamus. 
Alma Mater Crisiensis. Supliment dedicat aniversării a 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România. 
Oradea: Editura Universității, 2015, p. 55. 
17 T. Stăvilă, Arta Plastică Modernă din Basarabia. 1870–1940, Chișinău: Știința, 2000, p. 52. 

Fig. 2 Profesorii și discipolii Școlii de Belle Arte. 1930. Sursa: Arhiva Colegiului de Arte Plastice                     
„A. Plămădeală”
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familiaritatea motivelor lesne de urmărit în opera unor generații de plasticieni basarabeni de 
primă importanță: Vladimir Okușko, Valentina Rusu-Ciobanu, Igor Vieru, Mihai Grecu, Leonid 
Grigorașenco ș.a. 

În acest context referențial, putem afirma că Școlile de Artă, cât și mediul artistic românesc și 
basarabean au evoluat chintesențial având la baza Școala Academică europeană și plenitudinea 
tendințelor artistice ale artei moderne, ce abundau la finele secolului XIX – începutul secolului 
XX, cunoscând o evoluție spectaculoasă și profund deosebită prin specificul și apartenența sa 
identitară. Așadar, mediul artistic bucureștean și cel chișinăuian au fost tangente prin consoli-
darea fundamentelor educației artistice și căutarea propriei identități. Precizăm că în perioada 
interbelică, Școala de la București îi avea în calitate de rectori pe George Demetrescu Mirea 
(elev al lui Theodor Aman și Carolus Duran) și mai apoi discipolul său  Camil Ressu (elev al lui 
Gheorghe Popovici, Jean-Paul Laurens), exponenți ai mediului Școlii franceze. Moment unic 
în care s-au întâlnit „mai multe generații de artiști de formații diferite și cu metode pedagogice 
distincte”18, reușind de a integra temeiurile clasicizante, noul clasicism și impresionism.

În cele din urmă, realizările și nivelul de instruire a Școlii din Chișinău au fost apreciate 
prin acordarea suportului și subvențiilor semnificative oferite Școlii de către Ministerul Artelor 
fiind „vizitată de miniștrii O. Goga, C. Banu, A. Lapedatu”19. În urma expozițiilor petrecute la 
Chișinău și București, pictorii basarabeni tot mai mult participă la Saloanele bucureștene, apar 
aspecte de accelerare a modernizării procesului de instruire în arte plastice prin adaptarea pro-
gramei la noile cerințe și standarde a Școlii de Belle Arte de la București, sunt reintroduse trei 
cursuri: anatomie artistică, istoria artei și perspectivă,. „Pentru aceasta au fost invitați să predea 
profesorii: Șimanovschi, Pilivan și Simionescu. După aceste schimbări personalul era următorul: 
Baillayre – pictură, compoziție, nud, arte decorative; Plămădeală-sculptură; Cogan – pictură, fi-
gură și peisaj; Șimanovschi – anatomie artistică; Pilivan – istoria artei; Simionescu – perspectivă. 
Programul de învățământ dura cinci ani și presupunea următoarele etape: 

Anul I pentru elevi și studenții anul începător cuprinde clasa de desemn, clasa de anatomie și 
istoria artelor și clasa de perspectivă. Desemnul se va face după bust antic, extremități și basore-
liefuri. Anatomia se va face osiologie (studiul oaselor). Istoria artelor – noțiuni generale și istoria 
Artelor antice, timpurile preistorice, sculptură greci și romani. Perspectiva – noțiuni generale și 
principiile fundamentale.

Anul II cuprinde clase de desen, anatomie și istoria artelor. Clasa de desemn – desemnul după 
statui, figuri antice, extremități și basoreliefuri. Anatomia – se va preda mitologia și mimica. 

Anul III cu clasele de desemn, sculptură, istoria artelor și perspectivă. Desemnul se va face: 
1. după natură, figură și nud; 2. Compoziții – crochiuri; 3. Studiul culorilor și mase generale. 
Sculptură – după ghips și natură vie. Tehnologia materialelor de sculptură. Formarea, turnarea 
în ghips și bronz. Sculptura în piatră și lemn. 

Anul IV cuprinde clasele de Pictură, istoria artelor, Estetică și Perspectivă. Pictura: 1. Culoare, 
cap, figură și nud; 2. Pictură – compoziție. 

Anul V se va face pictură și perspectivă. Pictura - figură, cap și compoziție. Perspectiva – atât 
în anul III și IV se vor preda noțiuni de geometrie plană și în spațiu; început de geometrie de-
scriptivă și perspectiva corpurilor simple. Perspectiva liniară și aeriană. Teoria corpurilor. Stu-
diul formelor de ornament de stil vechi și modern. Studiul ornamentului popular local”20.

A. Plămădeală. Profesor al clasicității. Absolvent al Școlii Municipale de desen din Chișinău 
(elev al lui Ocușco) și Școlii Superioare Imperiale de Pictură, Sculptură și Arhitectură din Mos-
cova (atelierul de turnătorie pentru sculptură în bronz, înființată de italienii Paolo Troubetzkoy 
și Carlo Robecchi din 1911 și atelierul lui Serghei Volnuhin din 1916) A. Plămădeală odată cu 
18  R. Demetrescu și alții. Catalog UNArte. Universitatea Națională de Arte din București. București: 
Editura UNARTE, 2014, p. 44. 
19 V. Stăvilă, Din istoria școlii și societății de arte frumoase (Belle arte) din Basarabia, p. 329.
20 Delia Marinescu, Istoria Școlii de Belle-arte din Chișinău prin documentele de arhivă, p. 55-57.  
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numirea sa în calitate de director al școlii reorganizează instituția, fiind redenumită în Școala de 
Belle Arte. 

„Aflându-se în fruntea Școlii de Belle-Arte, Alexandru Plămădeală a impus aici propriul mod 
de viață artistică, instituția devenind un adevărat centru de cultură. Serile aici se adunau, de obi-
cei, mai mulți plasticieni și se întreceau în a exersa arta desenului, de regulă, după un model nud. 
Lucrul după model le antrena ochiul, mâna și gândirea artistică”21. „Instituția pe care o conducea 
– Școala de Belle-Arte din Chișinău – se afla în plină ascensiune. Faptul se datorează și susținerii 
din partea autorităților municipale din acea vreme. În 1925, școlii i-au fost oferite spațiile fostelor 
cazărmi de pe strada Haralambie nr. 123. Astfel, au fost amenajate cămine pentru studenții din 
mediul rural. Totodată, a fost deschis un muzeu, înzestrat cu lucrări și materiale plastice procu-
rate din Italia și Franța, astfel încât elevii să poată studia modelele de referință din istoria artelor 
după reproduceri realizate în condiții tehnice performante”22.

O mențiune semnificativă privind organizarea procesului de studiu (Figura 3) este faptul că 
„în vara anul 1929 la Curtea de Argeș a fost organizată colonia de vară a elevilor cu indicii cei 
mai înalți la învățătură, selectați de la toate școlile de arte frumoase din România. Al. Plămădeală 
a fost delegat de Minister pentru conducerea coloniei de vară”23. 

Rezumând întreaga sa activitate, se poate spune că alteori, Școala de Belle Arte din Chișinău 
și-a continuat activitatea doar datorită eforturilor lui Plămădeală, ce nu ezita de a căuta susținere 
din partea prietenilor săi, printre care Ion Teodorescu-Sion, distins artist plastic român și remar-
cabilul poet Ion Minulescu. Din cele expuse, este lizibil că Plămădeală a trăit din plin prin această 
instituție și discipolii săi, reușind de a organiza un întreg proces în interiorul școlii, un mediu de 
artă, multiple expoziții, cataloage și colonii de pictură. De altfel, „principiul creativității și toate 
celelalte tradiții care s-au instituit în perioada când Alexandru Plămădeală se afla în fruntea Școlii 
de Belle-Arte s-au înrădăcinat destul de adânc în solul basarabean, perpetuându-se mai ales prin 
creația artiștilor Vladimir Dobroșinschi, Claudia Cobizev, Leonid Fitov, Valentina Tufescu-Pola-
cov, Tatiana Neceaev, Pavel Bespoiasnîi, Victor Ivanov, Andrei Ţurcanu, Ana Baranovici”24.

A. Baillayre. Profesor al avangardei. Analizând expresia culturii europene a vremii Stăvi-
lă T. menționează: „începutul secolului XX-leaa fost una dintre cele mai contradictorii și con-
troversate în arta plastică europeană. În acest timp arta modernă cunoaște stiluri, orientări și 
21 T. Braga, Alexandru Plămădeală: Maeștri basarabeni din secolul XX, Chișinău: Arc, 2004. p. 18. 
22 Ibidem, p. 16.
23 V. Stăvilă, Din istoria școlii și societății de arte frumoase (Belle arte) din Basarabia, p. 329. 
24 T. Braga, Alexandru Plămădeală: Maeștri basarabeni din secolul XX, p. 33. 

Fig. 3 A. Plămădeală cu studenții la plein-air. 1925. Sursa: Arhiva Colegiului de Arte Plastice „A. Plă-
mădeală”
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tendințe care se succed fulgerător sau coexistă paralel. Multe dintre ele au influențat ulterior 
majoritatea școlilor din Europa. În diferite țări au activat numeroase personalități care au trasat 
direcțiile principale ale evoluției artei din acele timpuri. Sub acest aspect, o figură reprezentativă 
pentru Basarabia de la începutul secolului XX a fost pictorul A. Baillayre”25.

În cele din urmă, activitatea artistică și pedagogică a lui Baillayre au adus o contribuție sem-
nificativă în formația unor plasticieni cu viziuni moderniste ale vremii, servind drept călăuză 
pentru tinerii pictori prin emanația tendințelor culturii europene în creația sa, cât și viziunilor 
sale aderente la căutarea noilor căi de exprimare artistică (Figura 4). În acest sens, experiența stu-
diilor sale de la Amsterdam, Grenoble și Petersburg, cât și participarea sa activă în evenimentele 
artistice ale vremii pe tot spațiul european reprezenta o sursă rară de cunoaștere pentru spațiul 
cultural basarabean, fiind totuși periferic și provincial pentru etapa sa de dezvoltare față de alte 
medii și culturi artistice. 

Așadar, principalele mișcări și tendințe artistice avangardiste de care a fost preocupat și pasi-
onat pe parcursul activității sale de creație Baillayre și care în consecință au fost redescoperite în 
spațiul cultural basarabean prin activitatea sa pedagogică la Școala de Belle Arte din Chișinău au 
fost: impresionismul, simbolismul, constructivismul, postimpresionismul, fovismul, Mir iskusst-
va, Art Nouveau ș. a. Din arealul personalităților de vază a culturii artistice europene ale sf. sec. 
XIX – încep. sec. XX, Baillayre a fost cunoscut cu asemenea reprezentanți ale avangardei france-
ze ca Henri Matisse, Pablo Picasso, Auguste Renoir, Isadora Duncan, ale avangardei ruse Marc 
Chagall, Vladimir Maiakovski, Mihail Larionov, Natan Altman, Pavel Filonov, Vladimir Tatlin, 
Aleksandr Lebedev, Aleksei Tolstoi.

25 T. Stavilă, Auguste Baillayre: Maeștri basarabeni din secolul XX, Chișinău: Arc, 2004, p. 11.

Fig. 4. A. Baillayre cu studenții în atelier. 1930. Sursa: Arhiva Colegiului de Arte Plastice „A. Plămă-
deală”
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„Ce a însemnat A. Baillayre pentru studențimea basarabeană de la Arte o demonstrează 
calitățile profesionale ale Elizavetei Ivanovschi, care, în noua sa patrie, Belgia, devine cea mai re-
prezentativă exponentă a artei românești contemporane. Ilustratoare excelentă a cărții franceze, 
desenatoare și scenograf, gravor iscusit – iată doar unele calități ale artistei basarabene, preluate 
de la profesorul său”26. „Perioada basarabeană a confirmat din plin potențialul de creație, de 
organizator și de pedagog al lui A. Baillayre. Orele de pictură și compoziție decorativă la Școala 
de Arte sunt transformate de către pictor într-un mediu experimental, care a contribuit la rezol-
varea unor probleme plastice formale, ceea ce i-a permis Olgăi Plămădeală să susțină că studenții 
lui A. Baillayre sunt, în marea lor majoritate, «formaliști»”27.

În cele din urmă, figura lui Baillayre cucerise admirația și curiozitatea nestingherită din par-
tea studenților școlii prin viziunilor avangardiste și apartenența sa unei lumi elitare. „Scopul lui 
era să-i învețe să gândească liber și independent. Adesea îi invita acasă la el, unde avea o impu-
nătoare bibliotecă și o serie de valoroase obiecte de artă între care cea mai rarisimă și prețioasă 
piesă era colecția de acvaforte originale ale lui Rembrandt”28.

Potrivit lui C. I. Ciobanu, figura lui Baillayre apare ca: „Francez, occidental, proeuropean, 
vorbitor de limbă rusă, „cetățean al Universului”, profesorul era o figură pitorească. […] În peri-
oada interbelică Baillayre era „antipodul” lui Alexandru Plămădeală, sculptor renumit, director 
neschimbat al Școlii de Arte din Chișinău, fost elev al lui Volnuhin. În arta plastică Plămădeală 
era adeptul tradițiilor „sănătoase”, al desenului sigur, exact și precis, al măiestriei și profesionalis-
mului absolvenților «școlii vechi»”29.

Amator al lumii teatrului, scenograf-șef la Teatrul Național din Chișinău și director al Pina-
cotecii Municipale din Chișinău, fiind de altfel și printre primii colecționari de artă din Chișinău. 
„A. Baillayre a trăit într-o epocă dramatică și contradictorie. Având serioase realizări în pictura 
basarabeană și fiind o personalitate de nivel intelectual european, el a rămas până azi un anonim 
în spațiul artei românești”30.

Doi poli ai unui întreg. Descriind relația celor doi artiști în monografia dedicată lui Au-
gust Baillayre, Stăvilă T. menționează că: „începând cu anul 1918, soarta și activitatea lor au 
fost nedespărțite până la decesul lui A. Plămădeală, în 1940. La Școala de Arte Frumoase au 
activat împreună 22 de ani, iar la Societatea de Arte Frumoase, fondată în 1921, sculptorul era 
președinte, iar pictorul, vicepreședinte. Unicul fapt care îi îndepărta puțin unul de altul era 
concepția fiecăruia dintre ei privind scopul și criteriile de instruire in artă. A. Plămădeală opta 
pentru strictețea etapelor de instruire și succesiunea lor. El considera că viitorul pictor trebuie 
mai întâi să acumuleze cunoștințe profesionale și mai apoi să treacă la experimente, iar A. Ba-
illayre susținea că instruirea și experimentul sunt indisolubile în permanență”31.

În același context referențial, descriind viziunile pedagogice a celor doi, Stăvilă T. remarca că 
„pe parcursul întregii perioade (1918–1940), în activitatea pedagogică și de creație au coexistat 
două atitudini și două concepții în ceea ce privește problemele de tratare în artă a realității încon-
jurătoare și a procesului de instruire. Exponenții lor – A Plămădeală și A. Baillayre – aveau opinii 
diametral opuse. A. Plămădeală afirma că „stilizarea în artă este admisibilă numai in lucrările 
unui pictor constituit, în școală însă elevii trebuie să primească o temelie trainică, mai ales la de-
sen”, în timp ce A. Baillayre „a organizat o grupă de studenți, care negau realismul în artă și avea 
o atitudine critică fată de exigențele lui A. Plămădeală”32.

Disensiunile vizionare existente între cei doi, nu-i împiedicau de a conlucra pe tărâmul artei 
pledând pentru aceeași cauză. Primului, A. Plămădeală, i-a revenit rolul de director al Școlii de 
26 Ibidem, p. 35-36.
27 Ibidem, p. 27.
28 C. I. Ciobanu, Valentina Rusu-Ciobanu: Maeștri basarabeni din secolul XX, Chișinău: Arc, 2004, p. 9. 
29 Ibidem. 
30 T. Stavilă, Auguste Baillayre: Maeștri basarabeni din secolul XX, p. 32.
31 Ibidem, p. 7.
32 T. Stăvilă, Arta Plastică Modernă din Basarabia. 1870–1940, p. 47.
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Belle Arte, continuator al tradiției europene clasice, adept al măiestriei și profesionalismului stă-
pânite și fundamentate pe un exercițiu continuu, desen echilibrat, însușit prin analiză, elaborare 
coerentă, cât și un studiu temeinic al operelor trecutului, părtaș al unui model de instruire siste-
mic, considerat conservator, aderent al uceniciei academiste clasice, drept singura cale capabilă 
să ofere libertatea expresiei artistice unui pictor. Cu toate că, deloc străin tendințelor moderniste 
ale vremii, totodată, Plămădeală pleda prin convingere pentru o instruire temeinică, conside-
rând-o singura cale a unei deveniri veridic profesionale, ce oferă o cultură artistică deplină a 
educaților drept temelie a creației și experimentării artistice asumate în viitor. 

Celui de-al doilea, Auguste Baillayre, francez de origine, îi revine rolul de profesor de pictu-
ră al Școlii de Belle Arte și fondator (custode) al Pinacotecii Naționale de Pictură, deschizător 
al noilor căi în cadrul activității sale pedagogice, reprezentant al suflului revoluționar al noilor 
tendințe în artă, voce a plenitudinii stilistice a orientărilor artistice moderniste apărute în pri-
ma jumătate a sec. XX, adversar al unor învățături șablonate și tehnice, fidel avangardei și unui 
model de instruire liberal, orientat spre căutarea noilor exprimări în artă, cât și depășirea unor 
percepții și abordări ordinare, militant al experimentărilor și afirmărilor proprii în artă. 

Concluzii. În conștiința contemporanilor personalitatea lui A. Plămădeală reprezenta conti-
nuitatea ideilor lui Okușko, tradiției clasice a școli academice axate pe profesionalism, iar cea a 
lui A. Baillayre reprezenta suflul noilor curente și viziuni ale artei moderne și relativismului în 
cultură. Însă, în pofida faptului că A. Plămădeală și A. Baillayre au reprezentat doi poli cu des-
chideri vizionare distincte, totuși, au fost parte a unui tot întreg, fiind complementari unul altuia 
(Figura 5).

În viziunea autorilor cercetării, personalitățile lui Okușko, Plămădeală și Baillayre au jucat 
un rol nemărginit de valoros, clădind fundamentele disciplinelorde bază a Școlii academice – 
„desen”, „pictură”, „compoziție”, ce au constituit piatra de soclu al educației artistico-plastice în 
tradiția europeană. De altfel, personalitatea acestor plasticieni și profesori remarcabili de talie 
europeană, a oglindit în complexitatea sa spiritul contradictoriu al tendințelor artistice și sis-
temelor de instruire în arte plastice ale vremii, dovedindu-se a fi ca niciodată fertil și plin de 

Fig. 5 Șneer Cogan, Auguste Baillayre, Alexandru Plămădeală, Ion Theodorescu-Sion. 1938. Sursa: Ar-
hiva Colegiului de Arte Plastice „A. Plămădeală”
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pasiune pentru artă. Or, ceea ce a unit aceste personalități este modestia unei munci uriașe, 
în lipsa așteptărilor de aplauze, ci din deplina năzuință de a se oferi trup și spirit unei cauze 
– întru formarea viitoarelor generații, transmiterea unor valori artistice și general-umane. De 
altfel, coexistența acestora în cadrul aceleași Școli a marcat în mod unic formarea artelor plastice 
moderne și educației artistice în Basarabia nu doar prin viziunile sale, ci și prin exemplaritatea 
ființei sale drept profesori și oameni.

Având în vedere cele susmenționate, ar trebui să constatăm spre propria rușine că tot ceea 
pentru ce au pledat Okușko, Plămădeală și Baillayre, astăzi este aruncat la coșul de gunoi și 
dat uitării de așa zisul noul „beau monde” cu hârtiuțe de manageri și artiști. După cum spunea 
marele Arghezi – în tendința de a se elogia reciproc și fără a cunoaște ce prezumă munca unui 
om al artei, „noua lume” abundă în etichetări și adresări ca „măiestre” și „talent extraordinar”. 
Or, este greu de imaginat și conceput „surrealismul” evenimentelor de astăzi, ca în Școala de 
Belle Arte (Școala Republicană de Arte Plastice „I. E. Repin”), actualul Colegiu de Arte Plastice                        
„A. Plămădeală” în anul de studiu 2020–2021 să fie închisă secția picturii de șevalet, temelia ori-
cărei instituții de arte plastice din toate timpurile.
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CERCETĂRI COMPARATIVE ASUPRA NEMATODELOR PARAZITE ȘI VECTORI 
DE VIRUSURI PATOGENE ÎN LIVEZILE INTENSIVE DE MĂR DIN DIFERITE 

ZONE ALE REPUBLICII MOLDOVA1

COMPARATIVE INVESTIGATIONS ON PARASITE NEMATODES AND 
PATHOGENIC VIRUS VECTORS IN INTENSIVE APPLE LIVES FROM DIFFERENT 

AREAS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Summary. The comparative result of phytosanitary research carried out in apple production or-
chards, of classic-intensive superintensive type, capitalized in the production associations from vari-
ous areas: North, Center, South, South-East, 12 districts, 14production associations on areas of over 
800 ha, where over 200 soil and organ samples affected by helminthology and virosis were collected, 
subsequently analyzed, with the establishment of parasitic and virotic impact, numerical density val-
ues and disease level, virus diversity. Was established an abundance of numerical numbers from 20 
to 120 individuals per 100 g/soil and young roots collected from classical orchards, compared to 
intensive orchards. There was identificated a diversity of 15 species of invasive nematodes and vectors 
of 7 pathogenic viruses that cause more than 5 viral diseases, such as: types of ring mosaic, motley, 
nerve chlorosis, short knotting of shoots, twisting and embossing of leaves. The estimated nematode 
complexes belong to the orders Tylenchida and Dorylaimida with parasitic and vector specialization 
adapted in orchards soils, reproduction nurseries of planting material, cultivated in the conditions of 
the Republic of Moldova.

Key words: apples orchards, biological control, nematode species, viruses deseases, trophic spe-
cilization.

ACTUALITĂȚI
Pomicultura Republicii Moldova esteo ramură a Complexului Agroalimentar, care asigură 

populaţia cu producţie de fructe în stare proaspătă și industria alimentară cu materie primă. Di-
recţia strategică de dezvoltare a pomiculturii în Republica Moldova este în tranziție prin înlocu-
1 The research were realized in base of Institutional project-Program de Stat of Institute of Zoology n. 
20.80009.7007.12, 2021.
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irea consecutivă a livezilor epuizate cu livezile de tip nou(intensive și superintensive industrial), 
înzestrate cu un sortiment modern, divers și precocitate eșalonat avantajoasă2. Prezintă sursa 
esenţială de venit pentru o bună parte din populaţia preocupată de această îndeletnicire, fiind 
activitatea de bază a agricultorilor horticoli, care asigură până la 16% din venitul net obţinut de 
la comercializarea producţiei, iar exportul de fructe a atins cifra de 230 mii tone în 20193. 

Tehnologiile implementate în aspect nou bioenergetic și ecologic, asigură anual intrarea pre-
coce a pomilor pe rod, economic cu sporirea recoltei de fructe până la 50-70 t/ha, solicitate și 
competitive pe piaţa internă și export. Fiind create și omologate peste 120 de soiuri de mere 
cu producţii de fructe estimate anual până la 600 mii tone4. Menționăm evoluția dinamică a  
suprafețelor de plantaţii pomicole pe rod, care au suferit actual o reducere cu 12,4% sau 16 mii 
ha, comparativ cu anii 2000, fapt ce au determinat defrișarea unor suprafeţe de plantaţii po-
micole ca urmare a îmbătrânirii acestora cu înlocuirea livezilor industriale de tip intensive și 
superintensiv5.

Priorități semnificative în valorificarea culturii de măr sunt investigațiile impactului parazitar 
în evoluția complexelor de organisme nocive asociate, unde se integrează și unele invazii provo-
cate de complexele de nematode parazite, provocate de condițiile de mediu, cu formarea de co-
munităţi specializate în diverse agrocenozepomicole, inclusiv și în monocultura perenă a livezi-
lor de măr din diverse zone ale Republicii Moldova. Controlul biologic fitosanitar helmintologic 
este avantajos prin monitorizarea sezonieră și anuală a metodelor de evidenţă și remediere, prin 
mijloace logistice și intelectuale, ce stau la baza întregii tematici din cadrul proiectului – Program 
de Stat al Institutului de Zoologie, cifrul 20.80009.7007.12, 2020–2023. Prin aceasta se realizează 
periodic sondaje de rută de control helmintologic, cu colectarea frecventă a eșantioanelor biolo-
gice din agrocenozele pomicole, cu stabilirea ulterioară a diversității și structurii comunităţilor 
de nematode parazite specializate la pomii de măr prin influenţa dinamică a factorilor de climă, 
fapt ce facilitează ulterior elaborarea unor măsuri de remediere în sistemul integrat de protecţia 
plantelor, cât și pentru protejarea faunei de nematode utile din sol, cu menținerea acestora în 
transformarea lor în verigi veritabile de fertilizare și bioindicaţie ecologică6. 

Cercetările efectuate de specialiștii fitonematologi din cadrul laboratorul de Parazitologie și 
Helmintologie, Institutul de Zoologie, conform programelor de cercetare anuale ale proiectului 
în vigoare, remarcat mai sus, se realizează (anii 2020–2021) anumite investigații ce țin de studiul 
2 Vasile Babuc și col., Producerea merelor, Chișinău: Tipografia UASM, 2013; Valeriu Balan, Pomicul-
tura, Chișinău: Tipografia UASM, 2010, p. 84-126, p. 128-147; Ion Toderaș, Elena Iurcu-Străistaru, 
Alexei Bivol, Ștefan Rusu. Olesea Glica, Cristina Andoni, Cercetările impactului parazitar helminto-
logic și vectorial la cultura de măr provocat de nematofauna invazivă din ordinele Thylenchida și Do-
rylaimida, in: Conferința științifică națională cu participare internațională „Știința în Nordul Republicii 
Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a patra), 2020, p. 328-336.
3 Petru Nesterov, Substituirea calitativ-cantitativă a complexelor fitonematodice din agrocenoze sub 
influența mijloacelor de luptă, ecosisteme naturale și antropizate, Chișinău, 1997, p. 15. 
4 Îndrumări metodice pentru testarea produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor în Republi-
ca Moldova, Chișinău: F.E.P., Tipografia Centrală, 2002, p. 290; Vasile Babuc și col., Producerea mere-
lor, Chișinău: Tipografia UASM, 2013; Petru Nesterov, Substituirea calitativ-cantitativă a complexelor 
fitonematodice din agrocenoze sub influența mijloacelor de luptă, ecosisteme naturale și antropizate, 
Chișinău, 1997, p. 72-74; Valeriu Balan, Pomicultura, Chișinău: Tipografia UASM, 2010, p. 128-147; 
Sergiu Bădărău, Fitopatologie: (generală și agricolă), Chișinău: Tipografia Print-Caro, 2012, p. 52-98. 
5 Ibidem. 
6 Vasile Babuc, Pomicultura, Chișinău: Tipografia UASM, 2012, p. 72-96; Valeriu Balan, Pomicultura, 
Chișinău: Tipografia UASM,  2010, p. 128-147; Пётр Нестеров, Некоторые виды фитопарази-
тических нематодов живущих на корнеплодах в Молдавской ССР, Паразиты животних и рас-
тений, Кишинев, 1996, p. 122-138; Алексей Парамонов, Основы фитогельминтологии, Москва 
Т.3, 1979, p. 174-192; Oльга Стегэреску, Отряд Dorylaimida, pод Xiphinema, Кишинев, 1977, p. 
123-147.
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bioecologic, morfostructural, funcţional și taxonomic al populațiilor de nematode invazive și 
vectoriale parazite în asociațiile de producție pomicolă și pepiniere de reproducere a materia-
lului horticol săditor, inclusiv și la cultura de măr, cu stabilirea unor indici de impact parazitar, 
formelor invazive și vectori ai virusurilor patoge, ce declanșează viroze dezastruoase în fazele 
timpurii al pomilor în sisteme de livezi productive și pepiniere de reproducere al materialului 
săditor7.

Actualitățile abordate mai sus, ne motivează scopul investigațiilor realizate în stabilirea 
comparativă a diversității complexelor de nematode invazive și impactului parazitar helmintolo-
gic și vectorial la cultura de măr în diverse sectoare pomicole cu elucidarea celor mai periculoase 
specii cu efect nociv și vectorial virotic din livezile productive de măr. Obiectivele estimative de 
cercetare sunt: 

1. Stabilirea comparativă al indicilor helmintotici de impact parazitar al celor mai invazive 
asociații și forme de  nematode parazite și vectori ai virusurilor patogene, ce declanșează viroze 
specifice asociate la cultura de măr în diverse zone și plantații pomicole din Republica Moldova.

2. Elucidarea celor mai periculoase specii de nematode invazive din ordinele Thylenchida 
și Dorylaimida, cu efect specific patogen și vectorial în declanșarea helmintozelor și virozelor 
instalate în agrocenozele și pepinierele productive de măr.

MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
În realizarea programului de cercetare aprobat, anii 2020–2021 s-au întreprins investigaţii 

fitosanitare prin sondaje helmintotice de rută în livezile pomicole de tip intensiv, intrate pe rod, 
pepeniere de reproducere din Republica Moldova, pe suprafețe de peste 500 hectare din zonele: 
Nord-raioanele Briceni, Edineț, Drochia și Soroca, Centru-raioanele Criuleni, Orhei, Nisporeni, 
zona Sud – Est, raioanele – Căușeni, Ștefan-Vodă, unde s-au întreprins sondaje de evidență cu 
prelevarea probelor de sol din rizosfera pomilor de măr în profunzimea 30-55 cm, segmente de 
rădăcini minuscule superficiale, lăstari, frunze atacate de viroze, în intervale lunare și sezoniere, 
acoperind toate fazele de dezvoltare pe întreaga perioadă de vegetaţie. Evidenţele de stabilire a 
valorilor impactului parazitar s-au efectuat prin observaţii fenologice vizuale de identificare a 
afecţiunilor locale, extise pe arii restrânse cu simptome de viroze asupra pomilor, unde rezultate-
le prin analize helmintotice și binoculare din laborator s-au interpretat prin abundenţa speciilor 
asociate în complexe și prin densități numerice (indivizi la 100 cm3/sol), clasificate ulterior în 

7 Vasile Babuc, Pomicultura, Chișinău: Tipografia Centrală, 2012, p. 662; Vasile Babuc, Pomicultura, 
Chișinău: Tipografia UASM, 2012, p. 72-96; Vasile Babuc și col., Producerea merelor, Chișinău: Tipo-
grafia UASM, 2013; Sergiu Bădărău, Fitopatologie: (generală și agricolă), Chișinău: Tipografia Print-
Caro, 2012, p. 52-98; Petru Nesterov, Substituirea calitativ-cantitativă a complexelor fitonematodice 
din agrocenoze sub influiența mijloacelor de luptă, ecosisteme naturale și antropizate, Chișinău, 1997, p. 
72-74; Ion Toderaș, Elena Iurcu-Străistaru, Alexei Bivol, Ștefan Rusu. Olesea Glica, Cristina Andoni, 
Cercetările impactului parazitar helmintologic și vectorial la cultura de măr provocat de nematofauna 
invazivă din ordinele Thylenchida și Dorylaimida, in: Conferința științifică națională cu participare 
internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova”, 2020, p. 328-336.

Fig. 1-3. Sondaje de evidențe fitosanitare efectuate în zona Centru, r. Criuleni și Nisporeni în livezi de 
măr intensive, 2020
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specializări ecologo-trofice, de adaptare ecologică în dependenţă de plantații investigate, condiții 
de mediu și zone cu specializare horticolă.

S-au constatat indicii de dăunare a gradului de impact helminto-parazitar cum sunt: valorile 
densității numerice (D.n.) al indivizilor la 100 g/sol prelevat, frecvența și intensitatea dezvoltării 
afecţiunilor de viroze (I%), scări de estimare utilizate în clasificarea gradului de infestare prin 
sondaje de evidențe, conform „Îndrumărilor metodice pentru testarea produselor chimice și bi-
ologice de protecţie a plantelor de dăunători, boli și buruieni în Republica Moldova” (Chișinău, 
20028. În efectuarea cercetărilor helmintologice atât pe teren cât și în laborator, s-au folosit meto-
dele clasice și adaptate în depistarea diversității unităților taxonomice și clasificării lor conform 
specializării trofice și vectoriale de virusuri patogene prin intermediul surselor bibliografice de 
specialitate helmintotică, aprobate și adaptate ca suport metodic în Laboratorul de Parazitologie 
și Helmintologie: Деккер Х. 1972 „Нематоды растений и борьба с ними”; Парамонов А. А. 
1970 „Основы фитогельминтологии”; Нестеров П.И. 1978–1988, „Класс круглых червей - 
NEMATODA”; Стегэреску Олга,1970-1977” Род Xiphinema” etc.9.

REZULTATE ȘI DISCUŢII
Cu referire la sursele bibliografice analizate, este menționat că în structura agroecosistemelor 

antropizate în plan mondial sunt stabilite cantități enorme cu populațiilor de nematode libe-
re și parazite în sol – cca 7,8 mln. indivizi la m.p.10. Prin capacități reproductive și prolificități 
majore, efectivul populațional al speciilor de nematode invazive ce sunt incluse în componența 
agrobiocenozelor este cu mult mai înalt (65–85%), decât a celorlalte specii libere asociate, fapt 
ce determină prezența factorilor edafici, de mediu ce sunt caracteristici mai mult sau mai puțin 
pentru toate zonele republicii, extrem de favorabili pentru dezvoltarea diverselor organisme no-
cive, inclusiv și a complexelor de nematode parazite și vectoriale la toate speciile de plantele 
horticole valorificate11.
8 Vasile Babuc, Pomicultura, Chișinău: Tipografia UASM, 2012, p. 72-96; Valeriu Balan, Pomicultura, 
Chișinău: Tipografia UASM, 2010, p. 128-147; Матвей Чижов, Фитопаразитические нематоды 
России, Товазищество научных изданий, КМК Москва, 2012, p. 24-186.
9 Vasile Babuc, Pomicultura, Chișinău: Tipografia Centrală, 2012, p. 662; James Baldwin, Evolution 
of Plant Parasitism among nematodes, Annu: Rev. Phytopathology, 2004, V. 42, p. 83-13; Williams 
Decramer, Structure and classification plant nematodes, London: Plant Nematology, 2006, p. 3-33; 
Майкл Деккер, Нематоды растений и борьба с ними, Москва, 1972, p. 443; Кирьянова Екате-
рина, Паразитические нематоды растений, Л: Наука. Т. 2, 1971, p. 521; Пётр Нестеров, Класс 
круглых червей, NEMATODA, 1988, p. 587; Пётр Нестеров, Некоторые виды фитопаразитиче-
ских нематодов живущих на корнеплодах в Молдавской ССР, Паразиты животних и растений, 
Кишинев, 1996, p. 122-138; Алексей Парамонов, Основы фитогельминтологии, Москва, Т. 3, 
1979, p. 174-192. 
10 Vasile Babuc, Pomicultura, Chișinău: Tipografia Centrală, 2012, p. 662; James Baldwin, Evolution of 
Plant Parasitism among nematodes, Annu: Rev. Phytopathology, 2004, V. 42, p. 83-13; Perry Halkitis, 
Plant Nematology, Cabi. London, U.K., 2006, p .440; Oльга Стегэреску, Отряд Dorylaimida, pод 
Xiphinema, Кишинев, 1977, p. 123-147.
11 Vasile Babuc, Pomicultura, Chișinău: Tipografia Centrală, 2012, p. 662; Vasile Babuc, Pomicultu-
ra, Chișinău: Tipografia UASM, 2012, p. 72-96; James Baldwin, Evolution of Plant Parasitism among 
nematodes, Annu: Rev. Phytopathology, 2004, V. 42, p. 83-13; Williams Decramer, Structure and clas-
sification plant nematodes, London: Plant Nematology, 2006, p. 3-33; Perry Halkitis, Plant Nematol-
ogy, Cabi. London, U.K., 2006, p. 440; Larisa Poiras, Elena Iurcu-Străistaru, Alexei Bivol, Nadejda 
Poiras, Alexandru Cerneț, Plant parasitic and free-living nematodes of some orchards (peach, apple) 
in R.Moldova, Craiova, Museum of Oltenia, Study and communication, Sciences of Nature. Tom. 29, 
2013, p. 114-122; Майкл Деккер, Нематоды растений и борьба с ними, Москва, 1972, p. 443; 
Кирьянова Екатерина, Паразитические нематоды растений, Л: Наука. Т. 2, 1971, p. 521; Пётр 
Нестеров, Класс круглых червей, NEMATODA, 1988, p. 587; Пётр Нестеров, Некоторые виды 
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Conform studiilor helmintologice realizate anterior, urmate de cercetările efectuate în pre-
zent în baza programelor de proiecte naționale și internaționale, estimăm cu certitudine că toate 
populațiile de nematode parazite depistate în agrocenozele pomicole, inclusiv și la cultura de 
măr, valorificate deja în sisteme noi de tip intensiv-superintensiv din Republica Moldova aparțin 
ordinelor Tylenchida și Dorylaimida. Conform depistării lor și clasificării ecologo-trofice suntin-
cluse în multe familii cu diverse unități taxonomice, unde majoritatea genurilor și speciilor, sunt 
semnalate la culturile pomicole, ca agenți parazitari ce provoacă anual afecțiuni semnificative 
pomilor și recoltei de fructe. Aici putem remarca următoarele familii, cum sunt: Tylenchidae, 
Pratylenchidae, Hoplolaimidae, Heteroderidae, Longidoridae, Trichoderidae din ordinul Tylenchi-
da, însă nici unul dintre reprezentanții acestui grup nu sunt depistați numai ca purtători de viru-
suri patogene, dar și ca daunatori cu specializare trofică ecto-semi-endoparazitară capabile să in-
fecteze zonele tinere ale rădăcinilor în sol. Toți reprezentanții sunt stabiliți și estimați în prezent, 
ca vectori specializați de virusuri ce aparțin exclusiv familiei Dorylaimidae, ordinului Dorylaimi-
da, genurile Xiphinema, Longidorus, Trichodorus, reflectate în tabelul 1și 2, unde se includ peste 
15 specii mai periculoase ce infestează mai frecvent și preferențial cultura mărului, cu referințe 
bibliografice și pe alte culturi horticole12. Investigațiile de analiză a nematodelor vectori de ma-
ladii virotice la plantele de cultură, precum și diferite forme de relații între virusuri și nemato-
de-vectori estimează interspecificul lor, care constituie în mare parte forme active vectoriale, în 
procesele de patogeneză helmintotică și virotică la plantele de cultură pomicole și cele perene din 
flora spontană. Majoritatea speciilor parazitează pe plantele vii, ca agenți invazivi de importanță 
agroeconomică, rezultate remarcate în deceniile anterioare de cercetătorii nematofauniști autoh-
toni și mondiali, cât și în cercetările proprii, realizate de noi la etapa actuală13.

фитопаразитических нематодов живущих на корнеплодах в Молдавской ССР, Паразиты жи-
вотних и растений, Кишинев, 1996, p. 122-138; Алексей Парамонов, Основы фитогельминто-
логии, Москва Т. 3, 1979, p. 174-192.
12 Larisa Poiras, Elena Iurcu-Străistaru, Alexei Bivol, Nadejda Poiras, Alexandru Cerneț, Plant 
parasitic and free-living nematodes of some orchards (peach, apple) in R. Moldova, Craiova, Museum of 
Oltenia, Study and communication, Sciences of Nature. Tom. 29, 2013, p. 114-122; Пётр Нестеров, 
Некоторые виды фитопаразитических нематодов живущих на корнеплодах в Молдавской 
ССР, Паразиты животних и растений, Кишинев, 1996, p. 122-138; Алексей Парамонов, Основы 
фитогельминтологии, Москва, Т. 3, 1979, p. 174-192; Oльга Стегэреску, Отряд Dorylaimida, pод 
Xiphinema, Кишинев, 1977, p. 123-147.
13 Vasile Babuc, Pomicultura, Chișinău: Tipografia Centrală, 2012, p. 662; Vasile Babuc, Pomicultura, 
Chișinău: Tipografia UASM, 2012, p. 72-96; James Baldwin, Evolution of Plant Parasitism among 
nematodes, Annu: Rev. Phytopathology, 2004, V. 42, p. 83-13; Williams Decramer, Structure and clas-
sification plant nematodes, London: Plant Nematology, 2006, p. 3-33; Майкл Деккер, Нематоды 
растений и борьба с ними, Москва, 1972, p. 443; Пётр Нестеров, Некоторые виды фитопа-
разитических нематодов живущих на корнеплодах в Молдавской ССР, Паразиты животних 
и растений, Кишинев, 1996, p. 122-138; Oльга Стегэреску, Отряд Dorylaimida, pод Xiphinema, 
Кишинев, 1977, p. 123-147.
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Tabelul 1. Specii de nematode asociate în complexe specializate și adaptate în plantațiile horticole, inclu-
siv și în livezile de măr, cu impact parazitar din ordinele Tylenchida și Dorylaimida

nr. Specii parazite Boli specifice 
provocate Plante afectate Metode de 

investigație
Afecțiuni  sim-

potome.
Endoparazite polifage

1 Pratylenchus pra-
tensis

Pratilenhoze

Culturile teh-
nice, horticole, 
mărul, caisul, 
piersicul, specii-
le bacifere

Sondaje periodice 
de rută, cu  co-
lectări de probe, 
analize.

Afectează grav 
rădăcinile cu 
consecințe de 
putrezire .

2 P. penetrans

3 P. pratensis

Semi – endoparazite polifage

4 Rotylenchus ag-
nestis

Rotilenhoze

Helicotilen-
hoze

Culturile hor-
ticole tinere, 
plantele  cere-
aliere, tehnice 
legumicole

Evidențe periodice 
în primele faze de 
vegetație în livezi

Afectează grav 
zona perilor 
absorbanți cu 
necrozări

5 R. robustus

6 Helycotylenchus 
dihystera

7 H. vulgaris
Ectoparazite migrătoare-polifage

8
Ditylenchus dipsaci Ditilenhoze

Afectează plan-
tele legumicole, 
tehnice, horti-
cole, floricole

Sondaje periodice 
cu evidențe de 
rută, urmate de 
analize de labo-
rator

Dăunători ai 
tulpinilor, bul-
bi, tuberculi, 
rădăcini tinere

9 Mesocriconema 
xenoplax

Criconemo-
helmintoze

Specie invazivă 
de caranti-
nă, puieții de 
viță-de-vie, 
pomicoli, plante 
decorative

Investigații în 
laborator asupra 
probelor colectate

Afecțiuni 
asupra perilor 
absorbanți cu 
consecințe de 
necrozare.

Ectoparazite, vectori de nepo- virusuri patogene

10 Longidorus elon-
gatus

Helmintoze 
și vectori de 
diverse infecții 
virale

Specii invazive 
și vectoriale la 
plantele horti-
cole, vița de vie,  
forestiere, plan-
te ornamentale 
și decorative

Evidențe în depis-
tarea maladiilor 
virotice la pomi, 
analiza solului

Afectează grav 
rădăcinile și 
concomitent 
transmit viroze 

11 Xiphinema diver-
sicaudatum

12 X. brevicolle
13 X. index
14 X. vuittienzi

Ectoparazite, de carantină, vectori de tabro – virusuri

15 Trichodorus pri-
mitivus

Vector de ta-
bro – virusuri 

patogene

Specie invazive 
de carantină la
materialul să-

ditor horticol și 
forestier deco-

rativ

Monitoringul fito-
sanitar de carntină

Afectează ră-
dăcinele tinere, 

declanșează 
viroze
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Tabelul 1 estimează rezultatele stabilirii diversității celor mai frecvente specii, genuri, struc-
turii complexelor de fitonematode asociate în livezile de măr productive de tim clasic, super in-
tensiv și pepiniere de reproducere a materialului pomicol săditor. S-au evidențiat cu ajutorul cer-
cetărilor helmintologice, efectuate de autorii cercetători, perioada anilor 1970–2021, verificate în 
anul respectiv și s-au evidențiat cele mai semnificative specii parazite, semnalate ca dăunători ai 
speciilor pomicole și în perioada actuală, indiferent de schimbările climatice. S-au evidențiat 15 
specii de nematode invazive cu specializare trofică și adaptări parazite stabile incluse în 5 grupe 
din genurile: Pratylenchus, Rotylenchus, Ditylenchus, Criconemoides etc. Speciile ectoparazite, ce 
aparțin genurilor: Xiphinema, Longidorus, Trichodorus sunt și vectori ai diverselor forme de vi-
rusuri patogene, care întervin în declanșarea virozelor în plantațiile pomicole. Drept dovadă, în 
anul curent a fost efectuată evidența gradului de afecțiune virotică în livezile pomicole de măr de 
tip intensive, unde s-au stability gradul de afecțiune a lăstarilor tineri cu viroze în valori medii de 
5-15%, depistate practic în toate agrocenozele de măr investigate.

Tabelul 2. Speciile de nematode parazite cheie cu impact nociv, ca ectoparaziți și vectori de virusuri 
specifice patogene depistate pe plantele horticole și forestiere în Republicii Moldova, din ordinul Dorylai-
mida, mai-octombrie, 2020

Speciile vectori Virozele declanșate Grupa trofică, planta 
gazdă

Autorii speciilor remar-
cate

Familia Longidoridae, genul Xiphinema, speciile:
1. Xiphinema 
index

Scurtnodarea lăsta-
rilor noi la plantele 
horticole  

Ectoparazit - infestează 
vița-de-vie, mărul, pier-
sicul, trandafirul, fragii

Thorne et Allen, 1950; 
Stegăresc, 1966, 1970;
Poiras și col. 2006–2016  

2. Xiphinema 
rivesi

Cloroza petelor inela-
re, scurtnodarea, mo-
zaicul frunzelor

Ectoparazit - infestează 
speciile pomicole, orna-
ment., vița-de-vie

Stegărescu, 1966, 1970; 
Poiras și col.2008–2012

3. Xiphinema 
diversicaudatum

Mozaicul arabis la 
plantele horticole și 
forestiere  

Ectoparazit - infestează 
speciile bacifere, pomi-
cole, vița-de-vie, tomate-
le, soia, lucerna

Fritzeche, Sehmelzer, 1967; 
Valdez, 1972; Poiras 
2006–2012

4. Xiphinema 
vuittiensis

Scurtnodarea la plan-
tele perene horticole

Ectoparazit - infestea-
ză vița-de-vie, mărul, 
piersicul, caisul, gutuiul, 
coniferele

Harrison, Cadman, 1959; 
Poiras și col. 2006–2014  

5. Xiphinema
 americanum

Provoacă cloroza au-
rie, gofrarea frunzelor 
tinere

Ectoparazit-infestează 
mărul, părul, piersicul, 
nucul grecesc, vița-de-
vie, coniferele, cerealiere

Nesterov, Lisețkaia, 1963; 
Stegărescu 1980; Poiras și 
col. 2008–2010

6. Xiphinema 
pachtaicum

Mozaicul clorotic, 
înălbirea nervurilor. 
Mozaicul inelar, cloro-
za nervurilor.
Mozaicul auriu, moza-
icul petelor circulare

Ectoparaziți - infestează 
arborii forestieri, mărul, 
piersicul, caisul, coacă-
za, zmeura, trandafirul 
ornamental, vița-de-vie, 
fragii

Fritzsche, Kagler, 1964; 
Stegarescu, 1966–1980

7. Xiphinema 
italia

Cohn, Tanne, Nitzany, 
1960–1970;
Stegărescu, 1966–1980; Po-
iras și col. 2008–2013

8. Xiphinema
 brevicolle 

Hewitt, Raski, Goheen, 
1958; Stegarescu, Vetrova 
1970; Poiras, 2011
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Familia Longidoridae, genul Longidorus, speciile:

9. Longidorus
 elongatus

Pătarea inelară la 
plantele horticole 

Ectoparaziții - infestează 
vița-de-vie, fragii, puieții 
din pepenierele forestie-
re și pomicole de cultură

Seinhorst, 1958;
Nesterov, Lisețcaia, 1963–
1970; Poiras și col. 2010  

10. Longidorus 
macrosoma

Pătarea circulară clo-
rotică pe frunze

Ectoparaziții sectoarelor 
forestieri și pomicoli, în 
pepeniere material in-
fectat importat

Harrison, 1955;
Stegărescu, Vetrova 1970–
1980;
Poiras 2007–2016  

Familia Trichodoridae, genul Trichodorus, speciile:

11. Trichodorus 
primitivus 

Scurtnodarea, gofra-
rea, mozaicul pestriț, 
panașura reticulată a 
lăstarilor noi formați

Ectoparaziți- infestează 
vița-de-vie, pepenierele 
pomicole, forestiere, 
arbuști și arborete

Harrison, 1959–1970; 
Stegărescu, Vetrova 
1970–1980; Poiras și col. 
2007–2016  

12. Trichodorus 
similis

Scurtnodarea, 
panașura 
reticulată a lăstarilor 
noi,
mozaicul pestriț.

Ectoparaziți - infestează 
pepenierele forestiere și 
pomicole, plantele deco-
rative 

Cob. 1913; 
Kremer, Coistra, 1964; 
Nesterov, Lisețcaia, 1963–
1978; Poiras. 2009 

Cercetările efectuate au fost completate și cu stabilirea abundenței efectivului numeric în 
valori medii pe zonele remarcate în livezile de măr, conform probelor colectate (Tabelul 3). În 
rezultatul analizelor de sol și rădăcini tinere de pomi efectuate în laborator s-a constatat densi-
tatea numerică (D.n.) de nematode parazite și vectoriale. S-au costatat indivizi în valori medii 
de 10-100 ex/100 g sol în livezile de măr a zonei Nord, comparativ cu zona Centru, unde ampli-
tuda valorilor a fost practic la același nivel, influențate de variațiile de temperatură și umiditate 
semnalate în prima perioadă de vegetaţie activă (aprilie-iunie), uniformizată pe republică. În 
sectoarele de livezi tinere și pepenierele de reproducere a materialului săditor, densitatea nume-
rică s-a estimat în valori medii mai scăzute (20-30%), cu livezile cercetate comparativ și repre-
zentate grafic în figura1. Zonele Sud și Sud-Est s-au caracterizat cu valori ai densității numerice 
de la 15 indvizi până la 120 indivizi/100cm3 sol. Aceeași situație s-a remarcat și pe sectoarele de 
reproducere a materialului săditor, fapt ce determină și respectarea proceselor de management 
agrotehnologic și chimic de protecție integrată eficientă. 

Aceste valori comparative sunt caracteristice condițiilor de mediu pentru investigațiile anilor 
2020, ce s-au caracterizat în alternanţă de exces de umeditate în prima perioadă de vegetație 
(aprilie-octombrie), cu temperaturi diurne joase, apoi cu trecere la condiții de secete îndelun-
gate (iulie-octombrie), motive ce contribuit la formearea complexelor de nematode dense, în 
dependență de factorii de mediu și trofici.  

Tabelul 3. Rezultatele efectivului numeric al complexelor de fitonematode din agrocenoze pomicole și 
pepeniere de reproducere a materialului pomicol săditor, iunie-noiembrie, 2020

Zona, raionul inves-
tigat

Livezi clasice pro-
ductive de măr 
(ex/100cm3 sol)

Livezi tinere de tip in-
tensiv

(ex/100cm3 sol)

Pepeniere pomicole 
de măr, păr

(ex/100cm3 sol)
Zona Nord:
r-l Briceni 43-80 30 - 60 25 - 58

r-l Soroca 30-95 28 - 53 20 - 60
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Zona Centru:
r-l Criuleni 60 - 97 23 - 47 10 - 36

r-l Orhei 20 - 100 33 – 52 18 - 47

Zona Sud-Est:
r-l Căușăni, s. Zaim 

54-120 28-46 14-20

r-l Ștefan-Vodă, 
s. Volintiri, s. Copceac

95-145 48-78 30-45

Zona Sud:
r-l Taraclia, s. Svetloe

32-120 15-38 12-26

Medii pe tipul de 
livezi:

20-120 23-60 10-60

Rezultatele investigațiilor au pus totodată în evidență și componența etiologica a maladiilor 
virotice semnalate în perioada de vegetație la măr în livezile de tip intensiv infestate și prin inter-
mediul numeroaselor specii de vectori, cum sunt prezența insectelor cu aparatul bucal înțepător 
sugător, în special afidele, cicadele, viespele, la care se asociază și complexele de  nematode vec-
tori din sol, mai ales în sectoarele care au fost anterior plantate cu viță-de-vie sau livezi clasice, 
depistate în zonele Nord–Centru, Sud-Est, perioadele sezoniere și lunare, mai-octombrie. S-a 
constatat prezența virozelor, practic în toate zonele și sectoarele menționate, unde atât la măr cât 
și alte specii pomicole cum sunt: prunul, piersicul, vișinul, cireșul, unde s-au eviențiat în livezile 
noi, intensive, vârsta 7-12 ani de virusuri specifice, estimate în figurile 4-9, in valori de 15-20%, 
cu diverse semne patografice și etiologii cum sunt: mozaicul mărului, proliferarea virotică a mă-
rului, pătarea clorotică a frunzelor de măr, pătarea pestriță a merelor (Apple red ring), fructificarea 
măruntă (Apple chat fruit), gofrarea și răsucirea frunzelor, mozaicul inelar, deformarea fructelor 
(Green crinkle), crăparea stelată (Star crack) pe frunzele și fructele tinere de măr. 

Fig. 1. Reprezentarea grafică, comparativă a valorilor densității numerice ale complexelor de nema-
tode parazite si vectoriale pe zone și tipul de valorificare al agrocenozelor de măr
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Diversitatea simptomelor prin care se manifestă aceste maladii sunt foarte variate în funcție 
de soi, dar și tipurile de virusuri în impact cu vectorii de transmisie care se infestează la suprafața 
terestră cu ajutorul insectelor-vectori, iar în sol în preajma rizosferei cu ajutorul nematodelor ec-
toparazite, care sunt și vectori de nepoviruși și tabroviruși specializați, din genurile: Xiphinema, 
Longidorus, Trichodorus. 

CONCLUZII
1. În rezultatul evidenței impactului fitoparazitar în agrocenozele pomicole de măr, pepe-

niere reproducere a materialului săditor, analizelor nematologice de laborator s-au constatat o 
diversitate asociativă de nematode ce formează complexe invazive, cu efect specific helmintolo-
gic și vectorial, stabilite la cultura de măr, ce aparțin ordinelor Tylenchida și Dorylaimida. Specii-
le stabilite au fost clasificate conform spectrului trofic cu specializare endo-semi-ecotoparazitară 
și vectorială de virusuri patogene în declanșarea helmintozelor și maladiilor viroticesemnlate în 
toate zonele investigate atât în livezile productive, cât și în pepenierele de formare a materialului 
săditor pomicol.

2. Evidența și analiza contribuției speciilor ectoparazite-vectoriale depistate în rizosfera 
plantelor pomicole de măr, sunt implicate în contaminarea și provocarea maladiilor virotice pre-
cum și afecțiunile helmintotice atât în livezi productive, tip intensiv de măr cât și în pepenierele 
de reproducere a materialului săditor. S-au constatat prezența a 15 specii de vectori ai virusurilor 
patogene unde mai frecvent sunt evidențiate speciile: Longidorus elongatus, Xiphinema index, X. 
riversi, X. brevicolle, X. diversicaudatum, Trichodorus primitivus.

3. Rezultatele sondajelor de stabilire a impactului parazitar parazitar helmintologic reali-
zat pe sectoare pomicole de măr, pepeniere investigate, s-au constat în dinamica creșterii și dez-
voltării pomilor concomitent cu valorile de frecvența și abundența speciilor de nematode vectori 
de virusuri patogene, semnalate cu afecțiuni simptomatice de viroze la pomii pe rod și puieții 
tineri pe frunze și lăstari în valori de 5-20%, în funcție de nivelul de întreținere agrotehnologică.

Fig. 4-6. Evidențe și analize în teren afectate de virusul mozaic al mărului cu simptome clorotice și ner-
vuriene, depistate pe lăstarii de măr, soiul Golden Delicious, iunie 2020, r-ul Criuleni

Fig. 7-9. Afecțiuni de cloroze difuze, pestrițe și albicații depistate pe frunzele de măr, faza de formare a 
lăstarilor pe soiurile timpurii de măr, iulie 2020, r-ul Nisporeni
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MANAGEMENTUL OTITELOR MEDII LA COPII
MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA IN CHILDREN

Summary. Otitis media (OM), the middle ear (ME) inflammation, causes serious complications, 
deafness and developmental disorders in children. The aim of the research: Optimization of OM man-
agement in childhood. The ME screening of children in different groups and monitoring of patients 
with OM are established. History of the disease and clinical – otological indexes (COI) are registered 
in the OM Database. Otomicroscopy, audiological exams, CT, microbiological, immunological, his-
tological results allow differentiation of OM forms and serve as a basis for OM prognosis. Medical 
and surgical treatment (MST) is performed and COI dynamics is monitored for 5 years. The synchro-
nization of all data in dynamics after applied treatment modalities helps in identification of the most 
effective ones and justifies necessity of management improvement, creates conditions for appropriate 
treatment and prophylaxis of complications. 

Keywords: Otitis media in children, management of otitis media, screening and monitoring of 
middle ear, medical and surgical treatment of otitis media.

Introducere. 
Otita medie (OM), inflamație urechii medii (UM), constituie una dintre cele mai frecvente 

patologii care afectează copiii în primii ani de viaţă și cea mai răspândită infecţie bacteriană la 
copii. Mai mult de 90% din copii fac cel puţin un episod de OM la vârstă de 2 ani de viaţă, 50-
70% copii suferă de OM de 3 ori, 25% – de 6 sau mai multe ori, iar în 60% din cazuri se dezvoltă 
otita medie exsudativă (OME). Majoritatea cazurilor de OMA se dezvoltă la copii pe parcursul 
primilor ani de viaţă. Incidenţa OMA scade odată cu creșterea copilului, având o rată înaltă în 
perioada toamnă-iarnă, în legătură cu răspândirea infecţiilor respiratorii caracteristice pentru 
această perioadă1. Otita medie este cauza principală a surdităţii la copii, survenită ca o complica-
ţie, și motivul cel mai frecvent de indicaţie a antibioterapiei sau intervenţiei chirurgicale. 

Protocoale și ghiduri consacrate managementului OM elaborate în țările Europei de Vest, 
SUA, Japonia, Australia, Canada etc. se diferă și permanent perfectează. Comun pentru aceste 
protocoale este afirmare că prezenţa OM pe parcursul a mai mult de 3 luni se consideră OM cro-
nică care necesită tratament chirurgical. Lipsa tratamentului adecvat și la timp duce la agravarea 
evoluţiei OM, dezvoltarea OM cronice supurative, colesteatomului, complicaţiilor intracraniene. 

Infecţiile căilor respiratorii se dezvoltă des la copii datorită imunităţii scăzute, proceselor 
alergice, contactului strâns în colectivele de copii etc. Sunt copii care răcesc des, au patologii reci-
divante și cronice ale căilor respiratorii superioare. La această categorie de copii, OM se dezvoltă 
treptat, pe fundalul afecţiunii primare;  uneori, fără manifestări pronunţate. De obicei, acești co-
pii se află la evidenţa medicului de familie și pediatrului, iar la medicul ORL se adresează târziu, 
în stadiile avansate ale bolii, când s-a format deja OM cronică supurativă. 

1 S. Diacova, Vetricea., A. Antohii, A. Chiaburu, Urechea, in: Otorinolaringologie. Manual. Sub red. 
Ababii I., Maniuc M. 2019, p. 269-387; S. Diacova, Evoluţia otitelor medii la copii, Chișinău: Centrul 
Editorial-Poligrafic Medicina. 2019, 160 p.; Schilder AGM, Chonmaitree T, Cripps AW, et al. Otitis 
media. Nat Rev Dis Primers 2016; 2:16063. 
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Datorită particularităţilor anatomice și fiziologice ale urechii OM se dezvoltă concomitent cu 
patologia respiratorie în 70-80% din cazuri2. 

Material și metode. 
În Clinica ORL Pediatrică Universitară se efectuează cercetările epidemiologice în domeniul 

OM la copii în baza screening-ului selectiv și monitoring-ului UM la diferite loturi de pacienți, 
care includ copiii primului an de viaţă; copiii de vârstă fragedă; copiii preșcolari și copiii școlari. 
Copii diagnosticați cu OM se află la supraveghere pentru tratamentul adecvat și prevenirea 
complicațiilor și consecințelor. Datele anamnestice, indicele clinice și otologice (ICO) se înre-
gistrează în Baza de date de OM (BDOM). Metode de înaltă precizie: otomicroscopia, impe-
dansmetria, înregistrare otoemisiei acustice și potențialelor evocate auditive împreună cu me-
tode clasice audiologice și otologice, imagistice, microbiologice și imunologice sunt incluse în 
pașaportul otologic al copilului. Se diagnostică forma OM, starea altor organe ORL și patologia 
regională de bază, deasemenea se înregistrează patologia a altor organe și sisteme – respirator, 
gastrointestinal etc. OM se clasifică corespunzător recomandărilor contemporane la 4 forme: oti-
ta medie acută (OMA), otita medie acută recidivantă (OMAR), otita medie exsudativă (OME) și 
otita medie exsudativă persistentă sau cronică (OMEP sau OMEC). Fiecare copil primește trata-
mentul individualizat în funcție de patologia complexă diagnosticată corespunzător algoritmelor 
contemporani. După indicații se efectuează tratamentul medicamentos și chirurgical (TMC). Se 
monitorizează dinamica ICO în funcție de TMC pe parcursul a minim 5 ani. Toată informația se 
înregistrează în BDOM și se analizează cu metode statistice contemporane. 

Rezultate și discuții. 
În urma screening-ului am depistat că majoritatea cazurilor de OM se dezvoltă la copii pe 

parcursul primilor 2-3 ani de viaţă. OMA la copii mici se caracterizează prim simptomatologia 
nespecifică, cazuri evidente (clasice) cu simptomatologie clară și durata bolii până la 6 săptămâni 
au fost înregistrate la 5% din pacienți. Recidivarea OMA a fost diagnosticată mai des la copiii cu 
patologie somatică, decât la copiii cu fundalul sănătos. Copiii de vârstă mică cu patologie respi-
ratorie (PR) sau patologie gastrointestinală (PGI) au prezentat semne minore de neliniște și irita-
bilitate, fără indicatorii OM siguri, ca acuze la otalgie și alte semne locale clasice. Am constatat o 
înaltă frecvență (58%) a exsudatului (OME și OMEP) și persistența acestor schimbări patologice 
pe parcursul a mai mult de 3 luni la 37% (OMEP). Tendința spre cronicizare a fost remarcată la 
54% din copii. La copiii cu fundalul somatic sănătos (FSS), exsudat s-a depistat mai rar: OME – 
în 17%, OMEP – în 4% din cazuri, iar OMAR – în 3%, tendință de cronicizare – în 7%. O situație 
similară am observat la copii cu PGI, unde 17% din copii au avut exsudat (OME și OMEP), 11% 
– OMEP, OMAR este diagnosticată în 14%; tendința de cronicizare constituie 25% (p<0,001). 
Prin urmare, copiii din lotul PR au un risc sporit de dezvoltare a OM și de evoluare a lor în for-
mele recidivante și persistente. Copiii din lotul PGI suferă de OM relativ mai rar, dar cazuri de 
recidivare și persistență a OM se înregistrează relativ des. În lotul FSS, OM se dezvoltă mai rar, 
prevalează formele acute. Recidivarea și persistența nu sunt caracteristice pentru copiii cu FSS.

Am analizat factorii de risc pentru dezvoltare OM. Unii factori de risc sunt inevitabili 
sau nemodificabili, iar alţii pot fi preveniți. Factorii nemodificabili includ: vârsta fragedă, 
particularitățile tubei auditive (de vârstă, genetice, la copiii cu malformații ale regiunii maxilo-
faciale, sindromul Down etc.), infecțiile recidivante și cronice, refluxul gastroesofagian, alergia, 
disfuncția tubei auditive, imunodeficiențele, afecțiunile sistemice (bolile țesutului conjunctiv, 
neuromusculare) etc. Factorii care pot fi corectați (factorii modificabili) pentru prevenirea dez-
voltării OM, includ, în primul rând, particularitățile îngrijirii copilului: alimentația artificială 
2 S. Diacova, Evoluţia otitelor medii la copii, Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina. 2019. 
160 p.; Schilder AGM, Chonmaitree T, Cripps AW, et al. Otitis media. Nat Rev Dis Primers 2016; 
2:16063; R. Kaur, M. Morris, ME Pichichero. Epidemiology of acute otitis media in the postpneumo-
coccal conjugate vaccine era. Pediatrics 2017;140:e20170181; I. Ababii, M. Maniuc, S. Diacova, Otita 
medie acută la copil. Protocol clinic naţional, Chișinău: Moldova. 2008, 26 p.
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neechilibrată, alimentația în poziție orizontală, poziția orizontală pe parcursul zilei, frecventarea 
grădiniței, contactul cu copiii bolnavi, malnutriția, fumatul părinților etc. Cel mai important fac-
tor predispozant pentru dezvoltarea OM la copiii mici este factorul anatomic – particularitățile 
de vârstă ale tubei auditive (TA). Factorii predispozanți merită o atenție deosebită și înțelegerea 
mecanismelor de activare a proceselor patologice, mai ales a celor recidivante și persistente în 
urechea medie la copii. Am efectuat o analiză comparativă a datelor anamnestice și obiective ale 
copiilor cu OMAR/OMEP și ale copiilor sănătoși (câte 100 în fiecare lot). Am depistat că patolo-
gia somatică recidivantă și cronică a căilor respiratorii are cea mai mare pondere în recidivarea și 
persistența OM la copii în primii ani de viață.

Rezultatele testelor microbiologice din faringe și testelor imunologice prelevate de la pacienţi 
pe parcursul primilor 3 ani de viaţă în complex cu datele monitorizării UM pe parcursul primilor 
10 ani de viaţă evidenţiază valoarea pronostică a unor indici. Cea mai semnificativă corelaţie în-
tre evoluţia nefavorabilă a OM la copii și flora amigdalelor a fost depistată pentru grupul A beta-
hemolytic streptococcus (GABHS) și Staphylococcus aureus; coeficientul de corelaţie Pearson (r) 
egal cu 0,76 și 0,51, corespunzător. Prezenţa acestei flore la copiii cu OM pe parcursul primilor 
trei ani de viaţă a fost și mai semnificativă (r = 0,84 și 0,53 respectiv).

Sunt analizați factorii care influenţează apariţia și evoluţia nefavorabilă a OM la copii, sunt 
descrise metodele de prevenire a recidivării și cronicizării. Monitoring-ul otomicroscopic, elec-
trofiziologic, psihoemoţional și pediatric al copiilor după tratamentele tradiţionale permite evi-
denţierea efectului metodelor uzuale asupra funcţiei urechii medii, calităţii vieţii, stării generale 
și dezvoltării copiilor. 

Sunt caracterizate trendurile contemporane în managementul OM la copii și analizate reali-
zările și neajunsurile lor. A fost elaborat un sistem de management al OM la copii, care se bazează 
pe screening-ul și monitoring-ul COI și include un complex de diagnostic și tratament diferențiat 
medicamentos și chirurgical.  

În conformitate cu sistemul de management al OM la copii a fost elaborat și introdus în prac-
tica medicală Protocolul național „Otita medie acută la copil”3, care prevede ajutorul medical 
etapizat de la formarea grupelor de risc și metode de profilaxie până la complex diagnostic și 
tratamentul medical și chirurgical. Pe parcursul a 12 ani noi monitorizăm și analizăm rezultatele 
aplicării protocolului, perfectăm complexul diagnostic și curativ.

Sunt elaborate scheme și algoritme de management al OME, OMEP și OMAR care includ 
informația detaliată despre ajutorul etapizat diferențiat bazat pe monitoringul COI. Aplicarea 
algoritmelor elaborate permite precizarea stării UM și pronosticul evoluției OM. Tratamentul 
complex medicamentos justificat și etapizat a permis să obținem rezultate pozitive la majorita-
tea pacienților cu  OM. Sunt analizate metodele de tratament ale acestor patologii existente în 
Moldova și în lume. În baza monitorizării COI la copii după diferite TMC, am stabilit cele mai 
importante și cele mai efective metode. 

În baza analizei neajunsurilor tratamentului chirurgical contemporan a fost elaborată metoda 
proprie miniinvazivă și funcțională de timpanostomia modificată4, care este aprobată în Clinica 
ORL Pediatrică universitară. După intervenție, toţi copiii au fost supravegheaţi timp de cinci ani. 
Ameliorarea auzului, normalizarea somnului și a comportamentului s-au observat după 2-3 zile 
de la timpanostomia modificată practic la toți pacienți. După o lună, la majoritatea copiilor s-au 
normalizat complet indicii audiometriei tonale. Niciun caz de otoree precoce nu a fost înregis-
trat. Otoreea tardivă s-a constatat în 1,43% (din urechile operate). Toate cazurile erau din grupa 
pacienţilor cu OMAR. Regenerarea totală a membranei timpanice, restabilirea straturilor, s-a 
3 I. Ababii, M. Maniuc, S. Diacova, Otita medie acută la copil. Protocol clinic naţional, Chişinău, Mol-
dova. 2008, 26 p. 
4 S. Diacova, I. Ababii, Metoda de tratament al otitei medii exsudative la copii. Brevet de invenţie MD 
674Y. BOPI, 2013-09-30, p. 24-25. 
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observat practic la toţi copiii pe parcursul examinării cavității timpanice efectuate peste 12-24 de 
luni după o operație. În majoritatea cazurilor s-a produs normalizarea sau îmbunătăţirea stării 
cavităţii timpanice. 

Rezultatele monitoring-ului post-chirurgical otomicroscopic și electroacustic al UM, analiza 
dinamică a calităţii vieţii și stării generale a pacienţilor pe parcursul a cinci ani confirmă eficaci-
tatea înaltă a acestei metode chirurgicale și a managementului diferențiat al OM5. Prin urmare, 
timpanostomia modificată oprește dezvoltarea procesului patologic în UM și previne evoluția 
OM într-o formă mai periculoasă. Metoda propusă este eficace și sigură în tratamentul OM. 

Concluzii. 
Managementul OM la copii, bazat pe diagnosticul la timp și pronosticul evoluţiei, crează condiţii 

pentru tratamentul adecvat și profilaxia complicaţiilor. Monitorizarea ICO în dinamică a demonstrat 
eficacitatea înaltă a chirurgiei miniinvazive în fortificarea funcţiei organului auditiv și prevenirea 
cronicizării OM. 

5 S. Diacova, Evoluţia otitelor medii la copii. Chișinău. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina. 2019. 160 
p.; Schilder AGM, Chonmaitree T, Cripps AW, et al. Otitis media. Nat Rev Dis Primers 2016;2:16063; 
R. Kaur, M. Morris, ME Pichichero. Epidemiology of acute otitis media in the postpneumococcal conju-
gate vaccine era. Pediatrics 2017;140:e20170181; I. Ababii, M. Maniuc, S. Diacova, Otita medie acută 
la copil. Protocol clinic naţional. Chișinău, Moldova. 2008, 26 p.
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АКАДЕМИК А. А. СОЗИНОВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ АГРОБИОЛОГ И ОРГАНИЗАТОР 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ
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Summary. Purpose of research is to highlighted the life and creative path of outstanding scien-
tist in the field of plant genetics and breeding, Academician А. А. Sozinov, summarize his creative 
initiatives, achievements on development of agricultural research in Ukraine. Research methods are 
common scientific – analysis, synthesis, classification; historical – problem-chronological, compara-
tive-historical, retrospective, biographical. Results. The scientist`s contribution to the establishment 
of leading scientific centres – Plant Breeding and Genetic Institute – National Center of Seed and 
Cultivar Investigation of NAAS, N. I. Vavilov`s Institute of General Genetics, VASHNIL, NAAS and 
others was substantiated. The role of his scientific school in the development of biochemical and 
molecular genetics of plants was shown. Conclusions. The scientific heritage of the scientist was sys-
tematized in such areas: plant genetics and selection, biology and morphology, anatomy and cytol-
ogy, agrophytocenosis, agrobiotechnology, environmental problems of agriculture, seed production, 
genomics problems.

Keywords: crop production, genetics, breeding, agroecology, National Academy of Agrarian Sci-
ences of Ukraine, A. А. Sozinov.

Цель данной публикации – осветить жизненный и творческий путь выдающегося уче-
ного в отрасли генетики и селекции растений, академика Алексея Алексеевича Созинова, 
обобщить его творческие инициативы, достижения в развитии сельскохозяйственного 
опытного дела в Украине. В исследовании использованы общенаучные (анализ, синтез, 
классификация) и исторические (проблемно-хронологический, сравнительно-историче-
ский, ретроспективный, биографический) методы. В результате раскрыт вклад ученого в 
становление ведущих научных центров – Селекционно-генетического института – ННЦ 
семеноведения и сортоизучения НААН, Института общей генетики им. Н. И. Вавилова, 
ВАСХНИЛ, НААН и др. Показана роль его научной школы в разработке основ биохими-
ческой и молекулярной генетики растений. Систематизировано научное наследие учено-
го по направлениях: генетика и селекция, биология и морфология, анатомия и цитология 
растений, агрофитоценозы, агробиотехнология, экологические проблемы сельского хо-
зяйства, семеноводство, проблемы геномики.

Социально-экономическое и культурное возрождение Украины требует всесторон-
него освещения всех этапов ее исторического развития, прежде всего касаемо ведущего 
сектора экономики – сельского хозяйства. Опыт развитых стран мира свидетельствует, 
о необходимости и важности должного научного сопровождения в динамичном посту-
пательном развитии аграрной сферы, и, главное, возможности обеспечения продоволь-
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ственной безопасности страны и ее независимости. Сегодня при поиске дальнейших 
путей эффективного функционирования академической отраслевой науки в Украине 
актуальным является изучение исторического опыта развития сельскохозяйственного 
опытного дела, включая персонифицированный аспект прогрессивных научных инициа-
тив и стратегий его развития.

В становление научного обеспечения сельского хозяйства в Украине во второй поло-
вине ХХ – начале ХХІ в. весомый вклад внес доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, академик НАНУ, НААН и 14 других академий мира, первый вице-президент 
ВАСХНИЛ (1978–1982), председатель Президиума Южного отделения ВАСХНИЛ – заме-
ститель председателя Госагропрома УССР (1987–1990), первый президент Национальной 
академии аграрных наук Украины (1990–1996) Алексей Алексеевич Созинов. 

Им заложены основы развития отечественной клеточной биологии, цитогенетики, 
генетики качества зерна и генетических основ селекции, иммуногенетики, семеноведе-
ния, эмбриогенетики, молекулярной биологии, использования математических методов 
в биологии. 

Ученый является автором фундаментальных исследований по генетике и селекции 
культурных растений, специалистом мирового уровня по вопросам качества зерна, раз-
работчиком концептуальных положений, имеющих принципиально важное значение для 
дальнейшего изучения генетических основ селекции. А. А. Созинов работал над пробле-
мами геномики, агросферы, сохранения биоразнообразия и окружающей среды в контек-
сте устойчивого развития, обоснования необходимости исследования агросферы Украи-
ны как единой системы, которая определяет качество условий жизни ее населения.

Отдельные направления деятельности и достижения ученого нашли отображение в 
наших предыдущих публикациях и изданиях других авторов1. Однако настоящего ком-
1 В. А. Вергунов, 80-річчя академіка НАН України О. О. Созінова, in: Вісник НАН України. 2010. 

Академик Алексей Алексеевич Созинов (1930/1929  – 2018
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плексного исследования интеллектуальной биографии и научных инициатив этого из-
вестного ученого А. А. Созинова до настоящего времени не проведено. Необходимо от-
дать ему должное за сделанное во имя будущего, еще раз переосмыслить его весомый 
вклад в развитие отраслевой мысли, еще раз возвратиться к оценке творческого пути. 
К этому побуждает и принятое Верховной Радой Украины Постановление № 325-ІХ от 
3.12.2019 г. «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 г.» (с изменениями) отно-
сительно празднования 90-летия со дня рождения ученого, а также Постановление Пре-
зидиума НААН № 02/04 от 19.02.2020 г. (протокол № 2).

Целью исследования является научно-исторический анализ жизненного и творче-
ского пути академика А. А. Созинова, обобщение результатов его творческих поисков по 
разработке основ генетики, селекции, биотехнологии растений и агроэкологии, освеще-
ние его вклада в развитие сельскохозяйственного опытного дела, популяризацию дости-
жений аграрной науки в Украине.

Методы исследования. Исследование основывается на принципах исторического по-
знания: объективности, системности, последовательности, комплексности, многофак-
торности. Использованы общенаучные (анализ, синтез, классификация) и структурно-
функциональные методы. Основное внимание уделено историческим методам исследо-
вательского поиска (проблемно-хронологическому, сравнительно-историческому, ретро-
спективному, биографическому). 

Результаты исследования. Алексей Алексеевич Созинов родился 26 апреля 1930 года 
(по другим данным – 1929) г. в с. Ержово Рыбницкого района УССР (ныне – Республика 
Молдова) в семье заведующего отделом приспособления Аджамской сельскохозяйствен-
ной опытной станции Алексея Абрамовича Созинова и заведующей отделом сортоиспы-
тания Оксаны Кирилловны Горобец. На протяжении 1932–1936 гг. Алексей Абрамович 
возглавлял Украинскую научно-исследовательскую станцию масличных культур. В 1936 
г. семья Созиновых переехала в г. Одессу. Отец, после окончания Института красной 
профессуры в Москве, работал в Одесском сельскохозяйственном институте сначала до-
центом, а затем заведующим кафедры экономики. Мать возглавила коллектив местного 
государственного сортоучастка.

В 1941 г., с началом советско-немецкой войны, остался на оккупированной территории. 
Отец – комиссар батальона, героически погиб в боях под Никополем в 1941 г. В октябре 
1943 г. А.А. Созинов попал в немецкий концлагерь в с. Коблево, где его вместе с группой 
юношей и девушек готовили к отправлению в Германию. Однако в с. Сычавка ему удалось 
сбежать и вернуться в Одессу. Весной 1944 г. начал трудовую деятельность сначала рабо-
чим, а затем прицепщиком и механизатором в элитхозе «Дачное» Одесской области. По-
сле окончания вечерней школы № 6, в которой учились дети, родители которых погибли, 
год обучался в Одесском институте связи. В 1949 г. поступил на селекционный факуль-
тет Одесского СГИ, который окончил с отличием в 1954 г. Во время обучения избирался 
комсоргом факультета и с третьего курса получал сталинскую стипендию. По направле-
нию работал агрономом на Вознесенском рисовом сортоучастке Николаевской области, а 
в 1955 г. поступил в аспирантуру Всесоюзного селекционно-генетического института. В 
№ 4, c. 65-66; С. І. Пирожков, В. А. Вергунов, Перший президент Академії аграрних наук неза-
лежної України (пам’яті академіка НАН України О. О. Созінова, in: Вісник НАН України. 2018. 
№ 09(19), c. 83-87; Созинов Алексей Алексеевич / ВАСХНИЛ, ЦНСХБ; сост. И. В. Боровских. 
Москва, 1980, 24 с. (Материалы к биографии деятелей с.-х. науки); Алексей Алексеевич Сози-
нов, in: Биологи: биогр. cпр. Киев: Наукова думка, 1984, c. 583-584; Олексій Олексійович Созінов, 
in: Українська Радянська Енциклопедія. 2-ге вид. Київ, 1983. Т. 10, c. 292; Олексій Олексійович 
Созінов: біобібл. покажч. наук. пр. за 1954–2009 роки. До 80-річчя від дня народження / НААН, 
ДНГСБ; упоряди. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, В. М. Тов-
маченко, В. Ю. Соколов; наук. ред. В. А. Вергунов; авт. вступ. cт. М. В. Зубець. 2-е вид., доп. 
Київ: Аграр. наука, 2010, 180 с. 
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1958 г. прошел стажировку во Всемирном центре селекции растений в г. Свалефе и дру-
гих научных учреждениях Швеции. В 1959 г. в Одесском сельскохозяйственном институте 
защитил под руководством кандидата сельскохозяйственных наук, лауреата Сталинской 
премии, будущего академика ВАСХНИЛ и Героя Социалистического Труда – П. Ф. Гарка-
вого кандидатскую диссертацию: «Пивоваренный ячмень на юге Украины», а в 1970 г. в 
Украинском научно-исследовательском институте растениеводства, селекции и генетики 
им. В. Я. Юрьева – докторскую диссертацию: «Качество зерна пшеницы юга Украины и 
пути его улучшения»2. В последней работе он впервые установил роль стойких ассоциа-
ций генов в процессе естественного и искусственного отбора в местных сортах пшеницы, 
созданных народной селекцией украинскими крестьянами в ХІІІ–ХІХ в. в формировании 
сортового генофонда пшеницы бывшего СССР, Канады, Аргентины и других стран.

В 1958–1961 гг. работал младшим, старшим научным сотрудником лаборатории се-
лекции пшеницы под руководством академика ВАСХНИЛ, лауреата Ленинской премии, 
Героя Социалистического Труда – Ф. Г. Кириченко. С 1961-го по 1966 г. – заведующий 
лабораторией качества зерна. В 1966–1971 гг. – заместитель директора по научной работе 
и заведующий отделом технологии зерна; 1971–1978 гг. – директор Всесоюзного селек-
ционно-генетического института (г. Одесса) (ныне Селекционно-генетический институт 
– ННЦ семеноведения и сортоизучения НААН). На базе института организовал проведе-
ние исследований по новым направлениям: клеточная биология, цитогенетика, генетика 
качества зерна и генетические основы селекции, иммуногенетика, семеноведение, эмбри-
огенетика, молекулярная биология, использование математических методов в биологии. 
Создал международный обменный генофонд, который ежегодно посещали селекционеры 
с различных стран мира. 

В 1978–1982 гг. он первый вице-президент ВАСХНИЛ, а с 1981-го по 1987 г. – дирек-
тор Института общей генетики им. Н. И. Вавилова АН СССР (г. Москва) и вице-прези-
дент Всесоюзного товарищества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. В 1987–
1990 гг. А. А. Созинов возглавил Президиум Южного отделения ВАСХНИЛ (г. Киев), на-
значен также заместителем председателя Госагропрома УССР. В 1987–1992 гг. по совме-
стительству вице-президент ВАСХНИЛ, заведующий отделом прикладной генетики и 
биотехнологии Южного отделения ВАСХНИЛ и АН УССР. В 1973 г. избран членом-кор-
респондентом, в 1978 г. – действительным членом (академиком) ВАСХНИЛ и АН УССР 
(Отделение общей биологии по специальности генетика)3. 

Начиная с 1988 г. развернул активную деятельность по созданию Украинской ака-
демии аграрных наук. В 1990 г. на Общем собрании членов созданной Академии 
А. А. Созинова избрали действительным членом (академиком) (Отделение растениевод-
ства и селекции) и первым ее президентом. Благодаря его усилиям УААН достаточно бы-
стро стала признанным центром аграрной науки в Украине и за рубежом. 

С 1992 г. по инициативе ученого начинает функционировать Институт агроэкологии и 
биотехнологии УААН (ныне Институт агроэкологии и природопользования НААН), ко-
торый стал главным научно-методическим центром по комплексному решению проблем 
перехода сельского хозяйства к устойчивому развитию. Учеными института разработа-
ны методы рационального природопользования, улучшения качества продукции, сохра-
нения агроландшафтов и создания надлежащих условий жизни сельского населения. 

А. А. Созинов придавал огромное значение подготовке специалистов-экологов, спо-

2 С. І. Пирожков, В. А. Вергунов, Перший президент Академії аграрних наук незалежної України 
(пам’яті академіка НАН України О. О. Созінова, in: Вісник НАН України, 2018. № 09(19), c. 83-
87.
3 Алексей Алексеевич Созинов / ВАСХНИЛ, ЦНСХБ; сост. И. В. Боровских. Москва, 1980, 24 с. 
(Материалы к биографии деятелей с.-х. науки); Алексей Алексеевич Созинов, in: Биологи: биогр. 
cпр. Киев: Наукова думка, 1984, c. 583-584.
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собных сформировать новую агросферу в Украине. По его инициативе в 1994 г. органи-
зована кафедра агроэкологии и биотехнологии в Национальном аграрном университете 
(ныне Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины), кото-
рой он заведовал в течение двух лет4. 

С 2000 г. – заведующий отделением Института агроэкологии и биотехнологии УААН, с 
2002 г. – лаборатории молекулярной генетики растений Института пищевой биотехноло-
гии и геномики НАНУ, главный научный сотрудник Института защиты растений НААН, 
председатель комиссии НАНУ по объектам, являющимися национальным достоянием 
Украины. В Институте защиты растений создал неформальную группу по продолжению 
работы над проблемами агросферы или, точнее, мегаагроэкосистемы Украины, которая 
занимает почти 70% ее территории и влияет на условия жизни населения страны. С 1987 
г. был членом, а в последние годы – советником Президиума НАНУ. 

Длительное время А. А. Созинов – член Комитетов по присуждению Государствен-
ных премий СССР, Государственных премий Украины в отрасли науки и техники, а также 
Президиума ВАК Украины. Его дважды избирали президентом Украинского товарище-
ства генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. Он был также членом Комиссии по 
вопросам аграрной и земельной реформы при Президенте Украины, Комиссии по раз-
работке Национальной программы развития сельскохозяйственного производства на 
1995–2005 гг., Государственной комиссии по вопросам реорганизации в отрасли науки, 
Национальной комиссии по биоэтике, действительным членом (академиком) Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук (1992), Академий аграрных наук Белоруссии 
и Грузии, Академии наук Республики Казахстан, Академии наук ГДР (1978), почетным 
профессором Болгарской академии наук. Признан Человеком года (1997) и Человеком 
ІІІ тысячелетия (США), инициатор создания и руководитель Международного центра по 
генетике и селекции растений стран СЭВ5.

Алексей Алексеевич Созинов ушел из жизни 4 августа 2018 г., похоронен в Киеве. 
Научное наследие ученого не утратило своего практического значения на современ-

ном этапе развития аграрной науки. Академик А.А. Созинов – автор более 600 научных 
работ по генетике и селекции культурных растений, в том числе 8 монографий. Исследо-
вав особенности генетического контроля биосинтеза запасных белков злаков, он впер-
вые установил характер наследования электрофоретических компонентов этих белков. 
На основе генетического анализа широкого экспериментального материала разработал 
принцип использования аллельных вариантов кластеров родственных генов как гене-
тических маркеров. Анализ с помощью этих маркеров дал возможность установить за-
кономерности формирования неслучайных ассоциаций генов, которые обусловливают 
адаптацию генотипов к определенным условиям жизни, а также обнаружить аллельные 
варианты блоков компонентов запасных белков, сопряженных с высоким уровнем раз-
вития хозяйственно-ценных признаков. Эти исследования стали основой для разработки 
новых подходов к целенаправленному получению исходного материала и отбора геноти-
пов в процессе селекции, а также в изучении эволюции злаков. Ученый сформулировал 
гипотезу межлокусных ассоциаций, в частности для запасных белков пшеницы, которая 
вошла в мировой фонд общей генетики. Разработки маркировки молекулярно-генетиче-
скими маркерами разных сортов является принципиальным моментом в современном 
сортоиспытании. Исследовал особенности формирования коадаптивных ассоциаций ге-
нов в геномах культурных и диких злаков. Разработанная им генетическая классифика-
4 В. А. Вергунов, 80-річчя академіка НАН України О. О. Созінова, in: Вісник НАН України, 2010. 
№ 4, c. 65-66.
5 С. І. Пирожков, В. А. Вергунов, Перший президент Академії аграрних наук незалежної Украї-
ни (пам’яті академіка НАН України О. О. Созінова, in: Вісник НАН України. 2018, № 09(19), c. 
83-87.
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ция проламинов получила международное признание, а способ идентификации геноти-
пов сортов и форм культурных растений по локусам запасных белков является важным 
моментом современного семеноводства и сортоиспытания. В последние годы активно 
работал над проблемами геномики, агросферы XXI в., сохранения биоразнообразия и 
окружающей среды в контексте устойчивого развития, обосновал необходимость иссле-
дования агросферы Украины как единой системы, определяющей качество условий жиз-
ни ее населения6.

А. А. Созинов – автор и соавтор 18 сортов сельскохозяйственных культур. Получил 
19 авторских свидетельств и патентов. Под его научным руководством подготовлены 
45 кандидатов и 9 докторов наук, которые фактически начали исследования по полимор-
физму белков и ДНК растений. Среди его учеников талантливые ученые: Е. В. Ананьєв, 
М. З. Антонюк, Ю. О. Асыка, М. Бито, С. Гальченко, О. К. Гапоненко, Г. Гасанова, Г. В. Глаз-
ко, Ц. О. Егоров, Е. В. Заика, Г. В. Заякина, М.М. Илличевский, А. Л. Кензиор, В. Г. Козлов, 
Н. А. Козуб, М. М. Копусь, А. М. Кудрявцев, Г. М. Лесовая, Е. В. Метаковский, В. П. Не-
цветаев, О. Ю. Новосельская, З. Омарбекова, М. Г. Парфентьев, В. М. Панин, А. А. Помор-
цев, А. И. Рыбалка, О. С. Рустанбеков, А. Г. Семиходский, А. П. Сидоренко, Т. А. Собко, 
А. И. Стаканова, Г. А. Узикова, В. П. Упелниек, А. Н. Хохлов и др. 

Редактор (1980–2001), а с 2001 г. – заместитель главного редактора международного 
журнала «Цитология и генетика», редактор сборника научных работ «Агроэкология и 
биотехнология», член редколлегий многих отечественных и иностранных журналов по 
вопросам генетики, селекции, биотехнологии, общего растениеводства, семеноводства, 
среди которых «Вестник аграрной науки», «Доклады НАН Украины», «Генетика» (Рос-
сия), «Аграрная наука» (Россия), «Наука и жизнь» (Россия), «Вестник НАУ», «Селекция и 
семеноводство», «Генетические ресурсы», «Аграрная наука и образование», «Биотехноло-
гия», «Biologisches Zentralblatt» (Германия). Член Международного товарищества химии 
зерна, Европейского товарищества селекционеров, Американской ассоциации химии 
зерна, Канадского товарищества генетиков, Украинского международного комитета по 
вопросам науки и культуры, Украинского товарищества генетиков и селекционеров им. 
Н. И. Вавилова7.

Награжден орденами Ленина (1973), Октябрьской Революции (1977), Трудового Крас-
ного Знамени (1971), «За заслуги» III степени (2000), Почетными грамотами Верховно-
го Совета и Кабинета Министров Украины, НАН Украины, УААН, многими медалями, 
дипломами ВДНХ СССР и Украины, другими ведомственными наградами. Ему присво-
ено звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» (1990), он лауреат Государ-
ственной премии Российской Федерации в отрасли науки и техники (1995), Государствен-
ной премии Украины в отрасли науки и техники (1989). Избирался депутатом Верховного 
Совета СССР (1988–1991)8.

Академик А. А. Созинов – талантливый организатор отечественного сельскохозяй-
ственного опытного дела, который приложил немалые усилия к становлению ведущих оте-
чественных отраслевых научных центров – Селекционно-генетического института – ННЦ 
семеноведения и сортоиспытания НААН, Института общей генетики им. Н. И. Вавилова, 
ВАСХНИЛ и его Южного отделения, НААН, Института агроэкологии и природопользо-
вания НААН, Института пищевой биотехнологии и геномики НАНУ. Способствовал про-
6 В. А. Вергунов, 80-річчя академіка НАН України О. О. Созінова, in: Вісник НАН України. 2010. 
№ 4, c. 65-66.
7 С. І. Пирожков, В. А. Вергунов, Перший президент Академії аграрних наук незалежної України 
(пам’яті академіка НАН України О. О. Созінова, in: Вісник НАН України, 2018. № 09(19), c. 83-87.
8 Олексій Олексійович Созінов: біобібл. покажч. наук. пр. за 1954–2009 роки. До 80-річчя від дня 
народження / НААН, ДНГСБ; упоряди. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, Л. А. 
Кириленко, В. М. Товмаченко, В. Ю. Соколов; наук. ред. В. А. Вергунов; авт. вступ. cт. М. В. 
Зубець. 2-ге вид., доп. Київ: Аграр. наука, 2010, 180 с.
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фессионализации аграрной сферы как инициатор организации кафедры агроэкологии и 
биотехнологии НУБиП Украины. Организовал известную в стране и за ее пределами науч-
ную школу по биохимической и молекулярной генетике растений. Основные направления 
научных разработок ученого: генетика и селекция, биология и морфология, анатомия и 
цитология растений, семеноводство, агрофитоценозы, агробиотехнология, экологические 
проблемы сельского хозяйства и др. Приложил усилия для популяризации достижений 
аграрной науки как редактор международного журнала «Цитология и генетика», сборника 
научных работ «Агроэкология и биотехнология», член редколлегий многих отечественных 
и зарубежных журналов по вопросам генетики, селекции, биотехнологии, общего расте-
ниеводства, семеноводства. 

Cокращения: 
ННЦ – Национальный Научный Центр;
НААН – Национальная Академия Аграрных Наук;
ВАСХНИЛ – Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук им. Ленина;
НАНУ – Национальная Академия Наук Украины;
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика.
АН УССР – Академия Наук Украинской Советской Социалистической Республики
УААН – Украинская Академия Аграрных Наук.
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