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pRogRamuL confeRinței
30 mai 2017, Sala azurie, ora 10.00

ședința plenară

mesaje de salut

Acad. Gheorghe DUCA, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Dr. hab., prof. Victor ȚVIRCUN, coordonator al Secției Științe Umanistice 
și Arte a AȘM
dr. hab. Victor GhILAȘ, director al Institutului Patrimoniului cultural

comunicări
Dr. hab. prof. univ. Ion NICULIŢĂ (USM). Terminologii arheologice:         

probleme și perspective
Dr. hab. Victor ŢVIRCUN (IPC). despre istoria neamului Bantâș în cadrul 

nobilimii din Rusia
Dr. Senica ȚURCANU (Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași). 

Scurtă incursiune în universul miniatural cucuteni-Tripolie
Dr. hab. Victor GhILAȘ (IPC). Istoria muzicii basarabene în sintezele        

lui Alexandru Boldur 

Dr. Natalia GRĂDINARU (IPC). Puterea terapeutică a cuvântului rostit

moderator: dr. hab. Victor ghiLaș

agenda conferinței:
marți, 30 mai 2017, Sala azurie

09.00 – 09.45   înregistrarea participanților
10.00 – 12.00  mesaje de salut, ședința plenară
12.00 – 13.00  pauză de cafea
13.00 – 17.30   ședințe în secții, discuții

miercuri, 31 mai 2017
09.00 – 12.00   ședințe în secții
12.00 – 13.00   pauză de cafea
13.00 – 17.30   ședințe în secții, discuții,
                                          totalizarea lucrărilor conferinței
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ARHEOLOGIE ȘI CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

I. ARHEOLOGIE PREISTORICĂ ȘI TRACOLOGIE

Marți, 30 mai 2017          13.00–17.30, Sala Mică
Moderatori: dr. Constantin PREOTEASA, Sergiu BODEAN

Dr. hab. Nadiya KOTOVA (Institute of Archaeology, National Acad-
emy of Sciences of Ukraine, Kiev), dr. Dmytro KIOSAK (National University 
„I. I. Mechnikov”, Odessa), Oleg TUBOLTSEV (New Archaeological School, 
Zaporizhia). Chipped stone assemblage of the middle layer of Kamyana Mogyla            
1 (excavation 2011–2013)

Vitalie BURLACU (IPC), dr. hab. Leonid VIShNEATCKII (Institutul de 
Istorie a Culturii Materiale, Sankt Petersburg), Ekaterina VOSKRESENSKAYA 
(Institutul de Geografie, Moscova). Cercetările arheologice din stațiunea musteri-
ană Tețcani X (2015–2016)

Dr. Serghei COVALENCO (IPC). Piese neordinare din stațiunea paleolitică 
de la Cosăuți

Sergiu BODEAN (IPC). Faza Precucuteni II în Câmpia Prutului de Mijloc

Drd. Eugen MISTREANU, drd. Mariana SÎRBU (MNIM). Noi investigaţii de 
suprafaţă în cadrul așezărilor culturii Gumelniţa din stepa Bugeacului

Dr. Sergiu-Constantin ENEA (Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos), 
dr. Dumitru BOGhIAN (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava), dr. Cipri-
an-Cătălin LAZANU (Muzeul Judeţean „Ștefan cel Mare”, Vaslui). Gropile cu-
cuteniene mari din situl de la Tăcuta (jud. Vaslui, România) – caracteristici și 
funcționalități

Dr. Dumitru BOGhIAN (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava), dr. Ser-
giu-Constantin ENEA (Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos), dr. Senica 
ȚURCANU (Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași), Arina hOȘLEAG 
Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iași), dr. Sorin IGNĂTESCU (Universi-
tatea „Ștefan cel Mare”, Suceava). Cuptorul cucutenian ornamentat de la Costești 
(jud. Iași) – trăsături constructive și funcționalitate

Dr. Carsten MISChKA, prof. dr. Doris MISChKA, dr. Georg SChAFFERER 
(„Friedrich-Alexander” Universitat Erlangen-Nurnberg – Institut fur Ur-und 

Fruhgeschichte Erlangen), dr. Constantin PREOTEASA (Centrul International 
de Cercetare a Culturii Cucuteni, Piatra-Neamţ). Cercetări arheologice pluridisci-
plinare neinvazive asupra siturilor Precucuteni-Cucuteni din Subcarpații Moldovei

Дмитрий ЧЕРНОВОЛ (Институт aрхеологии НАН Украины, Киев). Хо-
зяйственные постройки трипольской культуры

Dr. Adela KOVÁCS (Muzeul Județean Botoșani). Anthropomorphous repre-
sentations form Ştefăneşti-Stârcea, Botoșani County, Romania

Drd. Sergiu hEGhEA (IPC). Plastica antropomorfă din așezarea Brînzeni 
III-Țiganca

Miercuri, 31 mai 2017           09.00–12.00, Sala Mică
Moderatori: dr. Angela SIMALCSIK, dr. Ciprian-Cătălin LAZANU

Олег ТУБОЛЬЦЕВ (Национальный заповедник „Хортица”, Запорожье), 
Симон РАДЧЕНКО (Киевский национальный университет строительства 
и архитектуры, Киев). Генералка 2 в контексте исследований сооружений 
типа causewayed enclosures

Д.и.н. Светлана ИВАНОВА (Институт археологии НАН Украины, 
Одесса). Миграции медного и бронзового века в контексте развития ме-
таллургии

Dr. Angela SIMALCSIK (Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Ne-
crasov”, Academia Română – Filiala Iași), dr. Alin FRÎNCULEASA (Muze-
ul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești). Deformația craniană 
intenționată în epoca bronzului. Tumulul de la Smeeni (jud. Buzău, România), 
mormântul 16. Studiu de caz

Dr. Mykhaylo SYVOLAP (Cherkasy Archaeological Museum). The Settle-
ment System of Pit-Grave Culture of Middle Dnieper Area

Drd. Victoria SURDU (IPC). Ritualul de acoperire a gropilor funerare în cul-
tura Iamnaia din spațiul pruto-nistrean

Ion CIOBANU (IPC), dr. Angela SIMALCSIK (Centrul de Cercetări Antro-
pologice „Olga Necrasov”, Academia Română – Filiala Iași). Date arheologice și 
antropologice privind mormintele scitice din tumulii 5 și 5A de la Crihana Veche
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Д.и.н. Игорь БРУЯКО (Одесский археологический музей НАН Украи-
ны, Одесса), Сергей АГУЛЬНИКОВ (ИКН). Погребальные комплексы нача-
ла – середины II тыс. до н.э. на территории предместья городища Картал

Dr. Raluca KOGĂLNICEANU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bu-
curești), drd. Mădălina DIMAChE (Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa), 
dr. Alexandru MORINTZ (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București). 
Movilele funerare ca repere în peisaj – rezultatele unei periegheze

Drd. Xenia POP, dr., prof. univ. Aurel DAMIAN (Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca). Investigații arheozoologice în si-
tul A1_1 de epoca bronzului de la Șagu (jud. Arad, Romania)

Dr. Eugen UȘURELU (IPC). Vârfurile de lance cu urechiușe pe tocul de 
înmănușare din perioada târzie a epocii bronzului din Europa de Est (mil. II 
a.Chr.)

Dr. Ciprian-Cătălin LAZANU (Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”, Vaslui). 
Date metalografice privind secerile de bronz de la sfârșitul epocii bronzului din 
Podișul Bârladului

Miercuri, 31 mai 2017           13.00–17.30, Sala Mică
moderatori: dr. aurel Zanoci, dr. bogdan petru nicuLicĂ

Dr. Mihai WITTENBERGER (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, 
Cluj Napoca). Conexiuni nautice în spațiul carpatic în epoca bronzului târziu

К.и.н. Дмитрий КУШТАН (Институт археологии НАН Украины, Киев). 
Косторезная мастерская на поселении эпохи поздней бронзы Луковка

Dr. Bogdan Petru NICULICĂ (Muzeul Bucovinei, Suceava). Un depozit de 
bronzuri uitat: descoperirea lui Karl Adolf Romstorfer de la Bordei din Bucovina

Dr. hab. Oleg LEVIŢKI, drd. Livia SÎRBU (IPC). Structuri de habitat hall-
stattiene timpurii din așezarea Trinca „Izvorul lui Luca”

Dr. Aurel ZANOCI (USM). Corelarea fortificaţiilor cu așezările deschise și 
necropolele în arealul culturii Cozia-Saharna

Dr. Ioana-Iulia OLARU (Universitatea de Arte „G. Enescu”, Iași). Despre 
așezările și construcțiile începuturilor hallstattului pe teritoriul României

К.и.н. Майя КАШУБА (Институт истории материальной культуры, 
Санкт-Петербург), д.и.н. Надежда ГАВРИЛЮК (Институт археологии 
НАН Украины, Киев), др. проф. Эльке КАЙЗЕР (Институт преисториче-
ской археологии Свободного университета Берлина). О погребениях ран-
них кочевников с «фракийской керамикой» в Северном Причерноморье

Drd. Andrian FORMANCIUC (IPC). Situația cultural-istorică în spaţiul car-
pato-nistrean la începutul colonizării grecești

Vasile hAhEU (IPC). Peisajul cultural arheologic la tracii septentrionali

II. ARHEOLOGIE ANTICĂ ȘI MEDIEVALĂ

Marți, 30 mai 2017           13.00–17.30, Sala Azurie
Moderatori: dr. Natalia MATEEVICI, Dorin SÂRBU

Dr. Andrei COROBCEAN (USM). Considerații privind evoluția paradigmei 
etnice în arheologia sovietică

Денис ТОПАЛ (ВАШ). Скифский звериный стиль и грифовые кинжалы 
Евразии

Dr. Alexandru LEVINSChI (IPC). Armele de trăgător în așezările getice din 
răsăritul Carpaţilor

Dr. Octavian MUNTEANU (UPS „I. Creangă”). Un „depozit” de obiecte de 
fier descoperit în fortificaţia getică Horodca Mică

Dr. Vasile IARMULSChI (Universitatea Liberă, Berlin). Culturi arheologice 
și identități etnice în epoca Latène-ului mijlociu și târziu din spațiul carpato-nis-
trean. Studiu de caz: cultura Poienești-Lucașeuca

Dr. Natalia MATEEVICI (MNIM), Mihai IONESCU (Muzeul de Arheologie, 
Mangalia). Ştampile de amfore de Sinope descoperite în limita Callatisului antic şi 
în împrejurimi

Олег САВЕЛЬЕВ (Институт археологии НАН Украины, Одесса). К ха-
рактеристике римского гарнизона в Тире

Dr. Radu-Alexandru DRAGOMAN (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, 
București). O arheologie a munților din Maramureș, România: premise, metode și 
rezultate preliminare
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Dorin SÂRBU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București). Câteva 
observații privind descoperirile „sarmatice” de la Dunărea Inferioară

Денис МАСЮТА (Институт археологии НАН Украины, Одесса). Об од-
ной группе дипинти на амфорах типа 75 по И.Б. Зеест

Miercuri, 31 mai 2017           09.00–12.00, Sala Azurie
Moderatori: dr. Sergiu MATVEEV, Larisa CIOBANU

Larisa CIOBANU (IPC). Ustensile casnice din os și metal în complexele cultu-
rii Sântana de Mureș-Černjachov din spațiul est-carpatic

Dr. Sergiu MATVEEV (USM). Cercetarea Valului lui Traian de Sus. Recupe-
rarea materialelor campaniei anului 1991

Despina MĂGUREANU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucu-
rești). Între arhivă și fotografia aeriană. Memoria unor situri identificate la început 
de secol XX

Margareta Simina RAFAILA STANC (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 
Iaşi). Exploatation of animal food resources in 2-7th centuries AD settlements in 
Dobrudja (Romania): archaeozoological data

Dr. Mugur ANDRONIC (Muzeul Bucovinei, Suceava). Unele consideraţii 
asupra locuirii umane în nordul Moldovei în secolele VI–X

Dr. Dumitru BRATCO (Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare), 
Vasile hAhEU (IPC). Cosorul în viticultura din spaţiul est-carpatic în perioada 
antică și medievală

Serghei CURCEATOV (IPC). Noi descoperiri de detalii ale garniturilor de 
brâu bizantine timpurii

Dr. Andrei MĂGUREANU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucu-
rești). Puncte de vedere asupra descoperirilor arheologice de la Dunărea Inferioară 
(secolele VI–VII p.Chr.)

Докт. филос. наук Лариса ВИНОГРОДСКАЯ (Институт археологии 
НАН Украины, Киев). Архитектурно-археологические исследования пе-
щерного Лядовского монастыря возле с. Лядова Могилев-Подольского рай-
она Винницкой области

Miercuri, 31 mai 2017           13.00–17.30, Sala Azurie
Moderatori: dr. Vlad VORNIC, dr. Ion TENTIUC

Dr. Nicolai TELNOV (IPC). Cu privire la situaţia etnoculturală la Nistrul de 
Jos în sec. IX 

Vitalii JELEZNÎI (IPC). Cu privire la mormintele cu schelete de cai din regiu-
nea carpato-nistreană

Dr., prof. Eugen NICOLAE (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucu-
rești). Câteva consideraţii privind orașul medieval de la Costești, raionul Ialoveni, 
în lumina descoperirilor monetare

Dr. Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU (IPC), dr. Luminița BEJENARU (Uni-
versitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași). Unelte și obiecte de uz casnic din os și corn 
folosite în orașele Moldovei medievale. Studiu de caz: Orheiul Vechi 

Dr. Vlad VORNIC (IPC). Istoricul cercetării arheologice a orașului medieval 
de la Costești-Gârlea

Dr. Ion TENTIUC, drd. Mariana VASILAChE-CUROȘU (MNIM). 
Investigațiile arheologice preventive la Biserica Adormirea Maicii Domnului din 
Căușeni. Campania 2016

Dr. Nicoleta VORNICU (Centrul de cercetări științifice T.A.B.O.R.). Consi-
deraţii privind starea de conservare a artefactelor din metal și piele de la Mănăs-
tirea Căpriana

Dr. Svetlana REABŢEVA, dr. Lilia DERGACIOVA (IPC). Сheutori duble pen-
tru hainele de tip caftan din regiunea carpato-nistreană

Дарья ЧЕРКАССКАЯ, Игорь ЦЕУНОВ (Научный архив Института ар-
хеологии НАН Украины, Киев). Методологический перелом в советской 
археологии (1929-1934): взгляд из Киева
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ETNOLOGIE

PROBLEME GENERALE ȘI ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE

Marți, 30 mai 2017           13.00–17.30, Sala 408
Moderatori: dr. Natalia GRĂDINARU, dr. Valentina URSU

Dr. Ion DUMINICA (IPC). Salvgardarea patrimoniului imaterial al ro-
milor în Republica Moldova amenințat de volatilizarea colecțiilor individuale 
neexplorate. Rezultatele obținute în cadrul proiectului internațional (EAP 699)

Dr. Valentina URSU (UPS „Ion Creangă”). Sărbătorile populare românești 
în cercetările știinţifice ale studenţilor

Phd. Vyacheslav KUShNIR (Odessa National University „I. I. Mechnikov”, 
Odessa, Ukraine). To the question of the classification of local migrations in the 
south of Ukraine

Dr. hab. Elizaveta CVILINCOVA (IPC). Традиция хаджылык у гагаузов в 
контексте исторических форм православного паломничества

Др. хаб. Василий САКОВИЧ (Белорусский национальный техниче-
ский университет, Минск, Республика Беларусь). Об истории возникно-
вения белорусских этнокультурных организаций Молдовы 

Др. хаб. Георгий КОЖОЛЯНКО (Буковинское этнографическое об-
щество, Черновцы, Украина). Полотенца (рушники) в семейной обряд-
ности украинцев, молдаван и румын Буковины

Др. хаб. Александр КОЖОЛЯНКО (Черновицкий научный центр 
«Одесская юридическая академия»). Зимние календарные обряды укра-
инцев, молдаван и румын на Буковине

Dr. Ecaterina COJUhARI (IPC). Обычаи и обряды Святого Вечера у 
украинцев Молдовы

Др. Татьяна ФАЙНЫК (Институт народоведения НАН Украины, 
Львов, Украина). Образ дома в мировоззрении украинцев 

Dr. Viktor COJUhARI (IPC). Материал и его роль в формировании 
одежды украинцев Молдовы.

Наталья ПЕТРОВА (Одесский национальный университет им.                 
И. И. Мечникова, Одесса, Украина). Репрезентация этнической культу-

ры в фольклорных записях конца ХХ в. (по материалам Госархива Одес-
ской области)

Miercuri, 31 mai 2017           09.00–12.00, Sala 408
Moderatori: dr. Adrian DOLGHI, dr. Ludmila COJOCARU

Dr. Adrian DOLGhI (IPC), dr. Alina FELEA (Institutul de Istorie). Ca-
tagrafia Basarabiei din anul 1817 – sursă pentru cercetările etno-demografice

Dr. Tatiana POTÎNG (UnAȘM). Valența interdicțiilor în sistemul de credințe 
populare românești de la începutul secolului al XX-lea

Dr. Ludmila COJOCARU (IPC). Tradiţie, economie și ideologie în rudenia 
spirituală din nășie la românii din Basarabia 

Dr. Mariana ŢĂRANU (IPC). Organizarea înmormântărilor basarabenilor 
decedați în Gulag (1941–1945)

Др. Юлиана БАБИНА (Государственный педагогический универси-
тет им. И. Крянгэ). Формирование этнохудожественной культуры сту-
дентов в области декоративно-прикладного искусства

Dr. Ludmila MOISEI (IPC). Semnificaţii culturale ale motivelor geometrice 
în ornamentica tradiţională

Dr. Oleg GALUŞCENCO (IPC). Динамика численности и территори-
альное размещение болгар в Молдавской АССР

Valentina SAMOILENCO (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Crean-
gă”). Folclor compus și interpretat de adulţi pentru copii

Alexandru MAGOLA (IPC). Conștiinţa naţională și patriotismul călugări-
lor basarabeni din Sfântul Munte Athos (secolul al XIX-lea – începutul secolului 
al XX-lea)

Ecaterina PLEȘCA (Institutul de Filologie al AȘM). Contribuţii la cerceta-
rea termenilor de substrat din sfera semantică a ţesutului

Carolina COTOMAN (IPC). Obiceiuri de înmormântare în perioada ac-
tuală 

Raisa OSADCI (IPC). Categoriile de vârstă în societatea tradiţională: funcţii 
educaţionale
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Ecaterina OPREA (IPC). Aspecte ale istoriografiei interbelice a relaţiilor in-
teretnice

Miercuri, 31 mai 2017           13.00–17.30, Sala 408
Moderatori: dr. Dorina ONICA, dr. Victor DAMIAN

Dr. Irina CAUNENCO (IPC). Формирование образа России у разных воз-
растных групп в Республике Молдова

Dr. Nina IVANOVA (IPC). Образ России в Республике Молдова: этно-
культурный аспект

Dr. Natalia CAUNOVA (IPC). Изучение базовых ценностей культуры об-
разованной молодежи ромов

Dr. Ivan DUMINICA (IPC). Istoria unei fotografii din satul Beșalma–Comrat

Dr. Lidia PRISAC (IPC). Comitetul naţional al armenilor din Basarabia: con-
text, scop, activitate (1918–1925)

Dr. Victor DAMIAN (IPC). Еврейская община Белгорода (Монкастро): 
этапы формирования (XIV–XV вв.)

Dr. Dorina ONICA (IPC). Peisajul cultural: retrospectiva legislativă și știinţi-
fică a conceptului 

Dr. Jozefina CUȘNIR (IPC). Элементы картины мира в семейных исто-
риях А. Вильдермана: этнокультуральный аспект в контексте „третьего 
осевого времени”

Alexei ROMANCIUC (IPC). Булаештское /Ч’iндреǐ веч’iр/ и ранняя эт-
ническая история носителей булаештского говора

Maria AXENTI (IPC). Sentimentul de apartenenţă etnică în comunităţile ur-
bane ruse din or. Chișinău

Ivan REABŢEV (IPC). Причины и динамика миграций старообрядцев      
в Карпато-Дунайский регион в XIX в.

Serghei SÎCIOV (IPC). Общественное призрение как форма культурного 
взаимодействия Бессарабского земства

Miercuri, 31 mai 2017           09.00–12.00, Sala 538
Moderatori: dr. Tatiana ZAICOVSCHI, dr. Svetlana PROCOP

Dr. Nadejda CARA (IPC). Социальный мир человека в песенном фольклоре 
болгар Молдовы и Украины

Dr. Evdochia SOROCEANU (IPC). Хлеб в гагаузском родинном «тексте»

Dr. Constantin ȘIȘCAN (IPC). К вопросу об этнокультурной специфике 
поэтического наследия Бессарабии (конец XIX – начало XX вв.)

Dr. Diana NICOGLO (IPC). Отражение исторического прошлого в худо-
жественной литературе гагаузов 

Dr. Tatiana ZAICOVSChI (IPC). Истоки формирования первых русских 
этнокультурных организаций Республики Молдова 

Dr. Vitali SÎRF (IPC). Образ демиурга в традиционном мировоззрении га-
гаузов (на материале этиологических легенд)

Dr. Svetlana PROCOP (IPC). „Судьба” цыганских сказок Николая Куна

Dr. Alexandr COVALOV (IPC). Общесельские праздники у болгар Респу-
блики Молдова

Olga GARUSOVA (IPC). Русская дипломатическая миссия в Бухаресте в 
межвоенный период 

Emilia BANCOVA (IPC). Обереги в семейной обрядности болгар Молдовы

Irina IJBOLDINA (IPC) Культура повседневности Кишинева 1920-х гг. в 
фельетонах Анатолия Вершховского

Drd. Mariana RUSU (IPC). Presa vremii – sursă de informaţii istorice, etno-
grafice și folclorice
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INTERFERENȚE CULTURALE ÎN ARTA NAȚIONALĂ

SECȚIA ARTE VIZUALE

Marți, 30 mai 2017           13.00–17.30, Sala Argintie

Atelier Arte plastice
Moderatori: dr. hab. Tudor STAVILĂ, Galina VINOGRADSKAIA

Dr. Constantin SPÎNU (IPC). Arta decorativă din RSS Moldovenească. Anii 
1981–1991

Antoniu MARIAN (Muzeul Judeţean „Ștefan cel Mare”, Vaslui). Imagini vas-
luiene – 43 desene semnate CIK DAMADIAN aflate în colecţia Muzeului Judeţean 
„Ștefan cel Mare” Vaslui

Dr. Victoria ROCACIUC (IPC). Grafica de carte din RSS Moldovenească în 
perioada anilor 1953–1960

Emanuela CERNEA (Muzeul Naţional de Artă al României, București). Can-
delele-epitaf din Biserica Sf. Gheorghe Nou din București

Drd. Iuliana DAMIAN (Universitatea din București, România). „Flori ară-
bești” și „aquile” de piatră. Ornamente cantacuzine (re)descoperite 

Др. Евгений КОТЛЯР (Харьковская государственная академия дизай-
на и искусств, Харьков, Украина). Настенные росписи синагог Буковины: 
опыт презентации культурного наследия

Atelier Arhitectură, Sala Argintie
Moderatori: m.-c. al AȘM, dr. hab. Mariana ŞLAPAC, 

dr. Cătălina CHELCU

Dr. Tamara NESTEROV (IPC). Arhitectura bisericii din Vadul-Rașcov –            
o provocare de datare și identificare a unui tip necunoscut de clădire

Dr. Laurențiu ChIRIAC (Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Româ-
nia). Vechi biserici de lemn din zona bârladului (sec. XV–XVII)

Др. Надежда ПОЛЬЩИКОВА. (Одесская государственная академия 
строительства и архитектуры. г. Одесса, Украина). Развитие и становле-
ние архитектурно-строительных традиций к началу X в. н.э. на терри-
тории современной Украины 

Юрий ПИСЬМАК (Одесская государственная академия строительства 
и архитектуры. г. Одесса, Украина). Особенности пластического декора 
одесских творений зодчего А. Бернардацци

Dr. Elena-Sidonia TEODORESCU (Universitatea „Spiru haret”, București, 
România). Balcicul arhitectei Henrieta Delavrancea-Gibory

Aurelia TRIFAN (IPC). Principiile specifice de constituire a aspectului arhi-
tectural al clădirilor complexului vitivinicol modern

Miercuri, 31 mai 2017           09.00–17.30, Sala Argintie
Atelier Arte plastice

Moderatori: dr. Constantin SPÎNU, Emanuela CERNEA

Dr. hab. Tudor STAVILĂ (IPC). Portrete în timp ale avangardei basarabene
Галина ВИНОГРАДСКАЯ (Институт народоведения НАН Украины, 

Львов, Украина). Тема жатвы в «ТКАННОЙ ШЕВЧЕНКИАНЕ» украинских 
мастеров художественных тканей

Dr. Liliana CONDRATICOVA (IPC). Centre de artizanat și meșteri în dome-
niul broderiei artistice. Considerațiuni preliminare

Adelaida ChIROȘCA (MNIM). Mărturii elocvente conservate pe o icoană in-
edită din Basarabia, de la începutul secolului al XIX-lea

Dr. Eleonora BRIGALDA (UPS „I. Creangă”). Portretul și autoportretul în 
creația Eleonorei Romanescu

Dr. Ludmila TOMA (IPC). Городской пейзаж в изобразительном 
искусстве  XX–XXI вв.

Dr. Vitalie MALCOCI (IPC). Scenografia din RSSM în primele decenii post-
belice

Dr. Ana MARIAN (IPC). Ipostaze ale creației sculptorului Ioan Grecu
Vladimir KRAVCENKO (IPC). Сărțile românești din colecția Bibliotecii In-

ternaţionale a Tineretului din München
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Lilia DONICĂ (IPC). Viața și creația vestimentară a designerului Valentina 
Vidrașcu

Dr. Natalia PROCOP (IPC). Vestimentația din RSSM reflectată în presa perio-
dică din anii 60 ai secolului al XX-lea

Drd. Liliana PLATON (UTM, Departamentul Urbanism și Design Urban). 
Figurativul în pictura din RSSM în primii ani postbelici (1945–1950)

Atelier Arhitectură, Sala Argintie
Moderatori: dr. Tamara NESTEROV, dr. Laurențiu CHIRIAC  

M.-c. al AȘM, Dr. hab. Mariana ȘLAPAC (IPC). Simbolismul turnului de apă-
rare

PhD Viktoria TARAS (The Ethnology Institute of National Academy of Sci-
ences of Ukraine, Lviv, Ukraine). Principles of planning the monastery gardens of 
Ukraine and Moldova in the landscape 

Dr. Cătălina ChELCU (Academia Română Filiala Iași, Institutul de Istorie 
„A. D. Xenopol”, România). Despre ctitorul și închinarea unei mănăstiri vrâncene

Dr. Valeriu LUPAȘCU (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei). Pro-
bleme actuale ale reamenajarii spațiilor verzi în orașul Chișinău

Dr. Ștefan POPA (UPS „I. Creangă”). Soluționarea problemelor cromaticii în 
designul interior 

Др. хабилитат Светлана ИЛЬВИЦКАЯ (Государственный университет 
по землеустройству, Москва, Россия). Информационный визит-центр как 
компонент туристской дестинации

Natalia IURCENCO (IPC). Римско-католический костел в Кишиневе – 
пример превращения образцового проекта в памятник архитектуры

Dr. Alla CEASTINA (IPC). К вопросу о необходимости строительства 
драматического театра в Кишиневе в 1888–1890 гг.

Drd. Leonid DUMITRAȘCU (AMTAP). Întocmirea planurilor de 
sistematizare a unor orașe basarabene în perioada interbelică 

Виталий ЯЦЮК (S.R.L. „CUB”, Chișinău). Город Сорока в свете средневе-
ковых картографических источников

Drd. Serghei SEVERIN (IPC). Dezvoltarea spațiului construit al satelor din 
Republica Moldova în baza cercetării comparate a structurii planimetrice

SECȚIA ARTE AUDIOVIZUALE,

Atelier Teatru şi film 

Marți, 30 mai 2017           13.00–17.30, Sala 538

Moderatori: dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, 
dr. Dumitru OLĂRESCU

Dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ (IPC). Eroul liric în ipostaza de alter ego 
al cineastului Emil Loteanu: particularităţile arhetipului Anima-Animus

Dr. Ana GhILAȘ (USM, IPC). Teatralitatea ca mod de receptare artistică a 
realității

Dr. Dumitru OLĂRESCU (IPC). Condiţiile estetice ale valorificării artelor 
prin film

Nadejda AXIONOVA (IPC). Современный российский театр в рамках 
программы Russian case фестиваля Золотая маска’ 2017 глазами молдав-
ского театроведения

Dr. Boris PARFENTIEV (USM). Funcţia educativ-cognitivă în emisia canale-
lor TV din Republica Moldova 

Dr. Elfrida KOROLIOVA (IPC). Concepţiile estetice ale actorului și regizoru-
lui Petru Vutcărău

Dr. Alexandru BOhANTOV (IPC). Filmul documentar de tranziție din per-
spectiva paradigmei dialogice

Oleg DANILCEAC (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu hasdeu” din 
Cahul). Formula teatrului documentar în spectacolul „Shakespeare pentru Ana” 
de Luminița Țîcu 

Dr. Violeta TIPA (IPC). Victor Ștefaniuc – creator al miracolului păpușăresc

drd. Mariana JARDAN (AMTAP). Forme ale textului dramatic în imaginarul 
artistic al lui D. Matcovschi
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Marți, 30 mai 2017           13.00–17.30, Sala 424

Atelier Muzicologie

Moderatori: dr. hab. Victor GHILAȘ, dr. Violina GALAICU

Dr. Elena NAGACEVSChI (IPC). Muzica corală spirituală din Republica 
Moldova în anii 1990: racordări la experiențe stilistice mondiale

Dr. Violina GALAICU (IPC). Continuitate și primenire în muzica de cult bi-
zantină 

Dr. Vasile ChISELIŢĂ (IPC). Partitura ca factor al profesionalizării și patri-
monializării muzicii tradiţionale în repertoriul orchestrei populare „Folclor”

Valeria BARBAS (IPC). Dialogul intercultural muzical: perspective de cerce-
tare a fenomenului în creația academică contemporană din Republica Moldova 

Traian IChIM (Teatrul de Operă Brașov, România). Factorii esențiali ce 
au determinat procesul migrării artiștilor lirici basarabeni la Operele din Cluj și 
București în perioada interbelică

Vivien SZÖNYI (University of Szcged, hungarian Academy of Sciences, In-
stitute for Musicology). Traditional Dances from Moldavian „Csàngò” Villages

CENTRUL DE ARHEOLOGIE

Unele considerații asupra locuirii umane în nordul Moldovei 
în secolele VI–X

Mugur ANDRONIC

Studiul încearcă să fie prima etapă de evaluare generală a fenomenului de-
mografic din Moldova, cu precădere din judeţele nordice, pornindu-se de la re-
pertoriile arheologice publicate deja, dar și de la foarte multe informaţii inedite. 
Deoarece prin cercetarea de teren de multe ori este greu de descoperit material 
ceramic tipic sec. VI–X, se acceptă inevitabil o marjă de eroare. Se discută și 
problema existenţei încă în sec. VI–VII a ceramicii lucrate la roată și a dispariţiei 
sale la un moment dat, deoarece acest tip ceramic este și foarte greu descoperit 
perieghetic. În continuare se analizează statistic frecvenţa siturilor pe diferite 
secvenţe cronologice, începând cu judeţul Suceava (cercetat aproape în totalitate 
de autor) și continuând cu judeţele care au publicate deja repertoriile lor arheo-
logice: Botoșani, Iași și Vaslui.

Drept concluzii, dacă pentru sec. VI–VII se constată în mare un grad de 
locuire relativ egal între Suceava și Botoșani, judeţul Iași are un număr dublu 
de situri, iar și mai la sud, în judeţul Vaslui, numărul așezărilor se dublează din 
nou. Pentru cel de-al doilea interval (sec. VIII–X, eventual și XI), jud. Suceava 
înregistrează un regres, o înjumătăţire(!), Botoșani o dublare faţă de etapa ante-
rioară, Iași aproximativ tot o dublare și Vaslui la fel, o dublare. Cu siguranţă, în 
viitoarele decenii de cercetare se vor putea aduce noi informaţii pe acest subiect, 
inclusiv a lămuri mai bine traseul evolutiv al populaţiei est-carpatice în cea de-a 
doua jumătate a primului mileniu creștin. 

Unelte și obiecte de uz casnic din os și corn folosite în orașele 
Moldovei medievale. Studiu de caz: Orheiul Vechi

Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Luminița BEJENARU 

Cercetările referitoare la arheologia cotidianului din evul mediu se află încă 
într-o etapă de dezvoltare, realitate constatată și în cazul problematicii uneltelor 
de muncă și obiectelor de uz casnic folosite de către locuitorii Moldovei medie-
vale de-a lungul sec. XIV–XVII.

În comunicarea de față ne propunem prezentarea rezultatelor cercetării 
problemei utilizării uneltelor și a obiectelor de uz casnic din os și corn de cervide 
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în așezarea medievală de la Orheiul Vechi, descoperite în timpul săpăturilor ar-
heologice din anii 1947–2001, artefacte, care, alături de alte categorii de vestigii 
materiale (arme de luptă și de vânătoare, obiecte de toaletă și de port, piese de 
joc, obiecte de cult), ne dezvăluie aspecte puțin explorate ale istoriei vieții cotidi-
ene din acest spațiu. Atenția noastră s-a îndreptat asupra funcționalității, datelor 
tehnice, a contextului descoperirii și a ponderii acestei categorii de artefacte în 
funcție de disponibilitatea materiilor prime, progresului tehnic, stărilor sociale 
deținătoare ș.a. 

Analiza eșantionului de piese, aflate în diferite stadii de manufactură, re-
spectiv de uzură, produse în principal prin metode standardizate, relevă, toto-
dată, rolul important și constant al meșteșugului prelucrării osului și cornului 
în viața oamenilor din această așezare timp de câteva secole, fapt reflectat și în 
diversitatea formelor artefactelor, care acoperă numeroase activități cotidiene, 
precum obținerea resurselor de hrană și gătitul, confecționarea și decorarea hai-
nelor, implicând diverse tehnici și instrumente de realizare. 

Faza Precucuteni II în Câmpia Prutului de Mijloc

Sergiu BODEAN

Prin cercetările perieghetice realizate pe parcursul secolului trecut, în 
Câmpia Prutului de Mijloc au fost identificate opt situri Precucuteni-Tripolie 
A. Majoritatea dintre ele sunt atribuite fazei Precucuteni II (Chetriș I, Ciuciulea 
I, Funduri I, Sculeni I, Stolniceni I, Viișoara II, V). Siturile sunt amplasate pe 
prima terasă a r. Prut (Chetriș I) sau pe versanţii văilor (Ciuciulea I, Stolniceni 
I, Viișoara II, V ș.a.). La suprafaţa unora dintre ele au fost semnalate resturi ale 
unor locuinţe de suprafaţă (Stolniceni I, Viișoara II). Cartarea așezărilor indică o 
locuire mai intensă în bazinul r. Camenca, afluent de stânga al Prutului. Materia-
lul ceramic este reprezentat de cele două categorii ceramice specifice acestei faze. 
Inventarul litic constă din piese de silex, șist și alte roci. Statuetele antropomorfe 
descoperite au piciorul unic, separat printr-o linie incizată. În unele cazuri, pi-
ciorul este perforat. Fragmente de măsuţe-altărașe de diferite dimensiuni au fost 
semnalate la Stolniceni I și Viișoara II. 

Anterior, în literatura de specialitate, s-a menţionat că zona centrală a Câm-
piei Prutului de Mijloc ar reprezenta una dintre căile de pătrundere a primelor 
comunităţi precucuteniene în spaţiul pruto-nistrean. Cartarea siturilor Precucu-
teni II din arealul menţionat pare să confirme în prealabil această ipoteză. Co-
munităţile Precucuteni II din interfluviul pruto-nistrean au preferat să fondeze 
așezările în zone din bazinele Prutului și Răutului, anterior valorificate de că-
tre purtătorii culturii Criș și culturii ceramicii liniare. Cercetările arheologice și 

prospecţiunile realizate au atestat mai multe cazuri de suprapunere a vestigiilor 
acestor culturi sau amplasarea lor în imediata apropiere.

Cuptorul cucutenian ornamentat de la Costești (jud. Iași) – 
trăsături constructive și funcționalitate

Dumitru BOGHIAN, Sergiu-Constantin ENEA,
Senica ȚURCANU, Arina HOȘLEAG, Sorin IGNĂTESCU

Situl pluristratificat de la Costești-Cier/Lângă Școală este cunoscut prin 
complexele și materialele sale arheologice deosebite, caracteristice pentru fazele 
Cucuteni A2-A3 și B1. Autorii prezintă un cuptor cu elemente decorative, des-
coperit în interiorul locuinței L. 3/2013, cu patricularităţile sale constructive, pe 
baza cărora au încercat reconstituirea grafică a instalației, iar prin analogii cu 
alte descoperiri să propună ipoteze privind funcționalitatea acestuia. Referitor 
la condițiile de descoperire, arătăm că acest cuptor (C. 1/2015) a fost identifi-
cat în colțul de NV al camerei de SSV a L. 3/2013, sub dărâmăturile de plafon 
și pereți ai acesteia, într-un spațiu special rezervat în podeaua-platformă. Era 
alcătuit dintr-o bază rectangulară (1,30×1,20 m), compusă din partea inferioară 
a pereților, vatra propriu-zisă a instalației (0,90×0,90 m) și un podium, în fața 
gurii orientate spre răsărit (0,30×1,30 m, h=10 cm), alipit platformei podelei. 
Elevația cuptorului, realizată pe o carcasă din nuiele, se încheia, probabil, sub 
forma unei cupole, de cca 0,90-1,0 m înălțime. Substrucția de nuiele a cuptorului 
a fost lipită cu argilă amestecată cu paie tocate/pleavă, miezul pereților (cca 4-5 
cm grosime) fiind acoperit cu două straturi de finisare, ultimul fiind cel mai fin, 
fără amestec vegetal (cca 2-3 mm). Structura și modul de îmbinare al lutuielilor 
ornamentate/mulurilor descoperite ne arată că acestea compuneau „fațada” gurii 
destul de largi, semicirculare și „coronamentul” cornular al cuptorului. Gradul 
de ardere al vetrei și pereților cuptorului arată utilizarea acestuia, nefiind ex-
clusă funcționalitatea cultică.

Cosorul în viticultura din spațiul est-carpatic 
în perioada antică și medievală

Dumitru BRATCO, Vasile HAHEU

Lucrările pentru cultivarea, îngrijirea și întreţinerea viţei de vie necesitau 
un șir de unelte mai mult sau mai puţin specializate, dintre care se evidenţiază 
cosorul, devenit pe parcursul vremii o unealtă cu adevărat emblematică a dome-
niului. Prin esenţă, cosorul prezintă un cuţit cu lama lată, dreaptă, curbată pu-
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ternic spre vârful ascuţit. Se utiliza la tăierea, retezarea, curăţatul viţei de vie, pre-
cum și la tăiatul strugurilor. Încă în antichitate, Theofrast și Columella numeau 
aceste lucrări cele mai importante în viticultură. Pentru ambele epoci istorice 
luate în discuţie, cosorul apare morfologic uniformizat, trăsătura specifică care 
le unește fiind anume forma curbată a lamei. Variaţiile în cadrul acestui tip de 
piese sunt determinate de dimensiunile lor, de la cca 10 cm până la peste 50 cm. 

Cele de proporţii au lama mai îngroșată mai ales în zona spinării – sunt 
caracteristice mai mult perioadei antice din vestul României și le interpretăm ca 
arme de luptă, inclusiv cele reprezentate pe Columna lui Traian, deși cunoaștem 
pentru regiune și cosoare viticole. În prezent au fost făcute și câteva încercări de 
clasificare a acestora sub aspect arheologic (modul de fixare a mânerului) și et-
nologic (prezenţa sau lipsa toporiștii pe spatele piesei). Unii cercetători le inter-
pretează ca derivate din cuţite și seceri, deși credem că este o abordare nereușită. 
Mai verosimiă ar fi evoluţia acestora din cuţitașele curbe. Cosoarele sunt atestate 
începând cu epoca antică la tracii septentrionali, cele mai timpurii fiind exem-
plarele de la Cotu Morii, precum și la Poiana, huși, Lozna, Odobești, Grădiștea 
Muncelului. Piese identice au fost atestate în mai multe așezări din sec. V–X și 
ulterior: Trebujeni, hansca, Costești, Dodești etc. Unii cercetători invocă, în ge-
neral, prezenţa de-a lungul secolelor a viţei de vie (implicit a cosorului) drept 
argument al continuităţii populaţiei în regiune.

Cercetările arheologice din stațiunea musteriană Tețcani X 
(2015–2016)

Vitalie BURLACU, Leonid VISHNEATSKII, Ekaterina VOSKRESENSKAYA

În anii 2015–2016 au fost reluate investigațiile arheologice în cadrul 
stațiunii musteriene Tețcani X, situată la cca 0,3 km spre nord-vest de localitatea 
omonimă, pe locul unei cariere ilicite de extragere a calcarului, care a distrus 2/3 
din așezare. În această perioadă a fost cercetată o suprafață de aproximativ 6 m.p. 
Nivelul cultural in situ a fost localizat într-un strat de calcar de nuanță roșcat-
închisă cu grosimea de cca 1 m. Materialul litic, resturile faunistice și cărbunele 
de lemn au fost fixate la adâncimea de 6,9-7,15 m.

În urma cercetărilor a fost descoperită o colecţie bogată de artefacte, care 
numără 1193 de piese litice, șase percutoare din gresie, cca 2000 de microașchii, 
două fragmente de molar de Bison priscus și două fragmente de coapsă(?).

Menţionăm că din inventarul litic tipologic se desprind 35 de nuclee (ma-
joritatea aplatisate, cu o latură și un talon de percuție, fiind utilizate pentru 
obținerea așchiilor de tip point), 200 de așchii de tip levallois și 19 unelte (cinci 
racloare, două gratoare atipice, un cuțit de tip Kostenki și 11 așchii și lame cu 

retușă). Pentru confecționarea artefactelor a fost utilizat silex negru și cafeniu 
deschis. În baza indicilor tehnici ai faţetării și lamelării a fost posibil de stabilit că 
industria litică din stațiunea Tețcani X este identică atât cu cea de la Ripiceni-Iz-
vor (nivelurile 1-3 musteriene) de pe Prutul de Mijloc, cât și cu cele din stațiunile 
Molodova I, V (nivelurile musteriene) de pe Nistrul Mijlociu. 

Date arheologice și antropologice privind mormintele scitice 
din tumulii 5 și 5A de la Crihana Veche

Ion CIOBANU, Angela SIMALCSIK

În anul 2016 au continuat investigaţiile arheologice de salvare în cadrul 
necropolei tumulare de la Crihana Veche (r-nul Cahul), în punctul numit de 
localnici „La Pietricei”. Au fost cercetaţi prin săpătură tumulii 5 și 5A, de unde 
au fost scoase la lumină complexe funerare ce aparţin culturilor Iamnaia, Mno-
govalikovaia și scitică, ultima fiind cel mai bine reprezentată. 

Tumulul 5 se găsea la cca 1,95 km NNV de Aeroportul Internaţional Ca-
hul și 0,1 km V de traseul L686. Acesta avea diametrul de 18 m și înălţimea de 
cca 0,25 m. Stratigrafic au fost surprinse două faze cronologice. Prima, cea mai 
timpurie, este în legătură directă cu mormintele 3 și 4 (dublu), atribuite cul-
turii Iamnaia. A doua fază este reprezentată prin mormintele 1, 2 (jefuit) și 5 
(dublu) aparţinând sciţilor, care aveau drept inventar o gamă variată de piese: 
M.1 – spadă, vârfuri de suliţe și săgeţi, cuţit; M.2 (jefuit) – călcâi de lance, cu-
ţit; M.5 (dublu) – brăţări, cercei, mărgele. Scheletul masculin din M.1 prezintă 
numeroase indicii ale efortului fizic, iar cel din M.2 păstrează urme osteolitice 
cu determinism ocupaţional. Scheletul feminin din M.5 prezintă căderi dentare 
produse în timpul vieţii și câteva entezopatii mecanice pe oasele membrelor, iar 
cel masculin din M.5 – numeroase indicii ale stării precare de sănătate, supraso-
licitării fizice și traumatisme dentare produse perimortem. 

Tumulul 5A era amplasat la cca 7 m S de tumulul 5 și avea diametrul de 
14 m și înălţimea de cca 0,20 m. Sub mantaua acestuia au fost descoperite două 
morminte: M.2 (cultura Mnogovalikovaia) și M.1 (cultura scitică). În mormân-
tul scitic (jefuit în vechime) nu au fost descoperite piese de inventar. Scheletul 
bărbatului de 40-45 ani din M.1 prezintă numeroase entezopatii mecanice ce 
sugerează că acest individ a călărit intens.
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Ustensile casnice din os și metal în complexele culturii 
Sântana de Mureș-Černjachov din spațiul est-carpatic

Larisa CIOBANU 

Descoperirea unor ustensile lucrate din os sau metal, utilizate pentru prac-
ticarea anumitor ocupații casnice, completează tabloul schițat de piesele de lut 
ars – fusaiole și greutăți de la războiul vertical de țesut – găsite mult mai frecvent 
în siturile de tip Sântana de Mureș-Černjachov. Dacă fusaiolele demonstrează 
că femeile purtătoare ale acestei culturi torceau destul de mult, iar greutățile de 
lut – că țeseau pânzeturi în gospodăriile lor, atunci descoperirea acelor-andrele 
de os denotă practicarea împletitului, iar găsirea acelor subțiri de os ori bronz, 
a tuburilor de os pentru păstrarea acelor, precum și a foarfecelor de metal – 
cunoașterea meșteșugului croitoriei.

Din categoria pieselor de os sunt mai cunoscute (dar numai în așezări) așa-
numitele „patine”, care reprezintă unelte folosite pentru netezirea pânzei țesute 
în condiții de casă. Acestea, lucrate din oase mari de cabaline, poartă urme de 
utilizare pe suprafața lor inferioară, de lucru. „Patine” de os au fost semnalate în 
așezările de la Budești, Delacău, Comrat, Iași-Nicolina, Zamciogi, Mereni ș. a.

Mult mai rar sunt descoperite acele de os, nu prea lungi, circulare în secțiune, 
cu ambele capete ascuțite – considerate a fi mai degrabă andrele utilizate pentru 
împletirea plaselor de pescuit în mediul barbar decât stylos-uri. Tuburile exe-
cutate din os de pasăre, folosite pentru păstrarea acelor, au fost semnalate ceva 
mai des. Puțin mai frecvent apar și acele de cusut propriu-zise: ele sunt subțiri, 
lucrate din os ori sârmă de bronz sau fier. Spre deosebire de „patine”, toate piesele 
de aceste tipuri apar atât în așezări, cât și în necropole. Rare sunt descoperirile de 
foarfece, confecționate din bronz (Mălăiești) sau fier (Budești) în spațiul culturii 
Sântana de Mureș-Černjachov.

Considerații privind evoluția paradigmei etnice 
în arheologia sovietică

Andrei COROBCEAN

Abordarea cultural-istorică a cunoscut prin arheologia sovietică o evoluție 
interesantă care atrage atenție nu doar sub aspect istoriografic, dar și metodolo-
gic. Preocupările vizavi de evaluarea limitelor și posibilităților paradigmei etnice 
în tratarea culturilor arheologice se conturează, în știința sovietică, începând cu 
sfârșitul anilor ’40 ai secolului trecut. Pe lângă aspectele ideologice și politice ale 
momentului, acest interes era îndreptat spre elaborarea unei metodologii general 

acceptate în studierea proceselor de etnogeneză, care implica corelarea surse-
lor arheologice, etnografice, lingvistice, istorice etc. Această problemă a stimu-
lat apariția unor studii, semnate atât de arheologi, cât și de etnografi, dedicate 
posibilității elementelor culturii materiale să reflecte anumite legături etnice. 
Discuțiile din primii ani postbelici au stimulat, începând cu anii ’60, dezbateri 
teoretice importante privind legitimitatea corelărilor dintre etnos și cultură ar-
heologică, în special a relevanței așa-numitor criterii etnice ale culturii materiale. 
Aceste dezbateri au generat un șir de opinii și concluzii controversate, care, în 
ciuda relevanței teoretice și metodologice, nu au influențat semnificativ practica 
interpretărilor istorice și etnice ale materialelor arheologice.

Piese neordinare din stațiunea paleolitică de la Cosăuți

Serghei COVALENCO

Stațiunea pluristratigrafică de la Cosăuți face parte din cercul de monu-
mente cu mai multe niveluri de locuire din zona Nistrului de Mijloc și, în același 
timp, cu un grad ridicat de conservare a materialul arheologic. Ca rezultat al 
investigațiilor întreprinse de I. Borziac, pe lângă numeroasele descoperiri din 
silex, os, resturi de ruguri și obiecte gospodărești, au fost identificate mai multe 
piese neordinare, ce prezintă un interes deosebit. Primul ar fi un vârf triunghiu-
lar, confecționat din os de mamut, identificat în stratul 2Б de locuire, care a fost 
interpretat drept accesoriu/agrafă de prins părul. Tot din acest strat provine un 
mormânt de copil, extras sub formă de monolit. 

Printre resturile unui rug din stratul 3 a fost găsit un vârf masiv, confecționat 
din fildeș de mamut – acesta are la bază un orificiu ornamentat care, posibil, a 
fost întrebuințat în calitate de ciocan. Din stratul 5 provine un os tubular de 
pasăre, din care s-a scos măduva: are suprafața bine șlefuită și ornamentată. La 
un capăt tubul are un orificiu – piesa a fost interpretată drept flaut sau obiect 
de suflat. Destul de reprezentative sunt o figurină de bizon și un pandantiv din 
marnă, provenite din nivelul 2А de locuire. Altei categorii i se atribuie mai multe 
fragmente de masă organică (smoală), care inițial au fost interpretate drept re-
sturi de ambră, provenite din nivelurile superioare ale stațiunii. 

Ultima categorie o prezintă câţiva mici galeți de silex. Aceștia au formă 
alungită, sunt de diferite culori, și au fost descoperiţi într-o adâncitură, în apro-
pierea unei construcții din nivelul 3 de locuire. Galeții nu poartă urme evidente 
de prelucrare, însă toţi provin din același loc. L. Binford îi înterpretează ca fiind 
„jucării pentru copii”, cunoscute la popoarele din America de Nord. 
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Noi descoperiri de detalii ale garniturilor de brâu 
bizantine timpurii

Serghei CURCEATOV

Materialele din perioada medievală timpurie sunt extrem de slab repre-
zentate în cadrul monumentelor din regiunea dintre Nistru și Prut. Între timp, 
pe parcursul ultimilor ani au început să apară periodic obiecte din cercul celor 
bizantine timpurii provenite, în exclusivitate, din colectări de suprafaţă. Astfel, 
în așezarea pluristratigrafică, amplasată pe terasa a doua înaltă a luncii largi din 
stânga Nistrului, la nord de s. Parcani, au fost găsite două piese componente de 
garnitură de brâu bizantină timpurie.

Prima piesă este o aplică ajurată cu patru petale, cu ornament în formă de 
orificiu cruciform pe centru și alte orificii circulare și segmentoidale pe petale. 
Aplica este turnată într-o matriţă univalvă din bronz argintiu, având pe partea 
dorsală două inele înalte pentru fixare – unul este deteriorat din antichitate. Di-
mensiunile piesei sunt de 3,1×2,8 cm. Analogii directe pentru aplică nu se cu-
nosc. Formal, putem considera apropiată o aplică bogat ornamentată a brâului 
din mormântul de lângă Piatra Frecăţei în Dobrogea, datată în a doua jumătate a 
sec. VI – începutul sec. VII.

Cea de-a doua aplică este reprezentată prin jumătatea unei piese univalve 
de formă alungită, ornamentată cu decor incizat, ce poate fi atribuită uneia din-
tre variantele unui variat grup de piese componente ale brâielor heraldice de tip 
II după Aibabin. Astfel de aplice erau frecvente în cadrul vestigiilor din a doua 
jumătate a sec. VI – mijlocul – a doua jumătate a sec. VII din Transcaucazia, 
Crimeea, nordul Mării Negre și regiunea Dunării.

Anterior, la 12 km spre sud de monumentul discutat, lângă s. Caragaș, a fost 
găsită o cataramă bizantină timpurie „de tip Sucidava”, caracteristică pentru a 
doua jumătate a sec. VI – prima jumătate a sec. VII, care, ca și piesele prezentate, 
se pare că pot fi puse în legătură cu activizarea cutrigurilor și utigurilor – triburi 
bulgare timpurii, la hotarele Imperiului Bizantin.

O arheologie a munților din Maramureș, România: 
premise, metode și rezultate preliminare

Radu-Alexandru DRAGOMAN 

Comunicarea se referă la un proiect demarat în anul 2014 și dedicat cer-
cetării unor zone înalte (peste 1000 m altitudine) din regiunea Maramureșului 
românesc, în condițiile în care munții din Maramureș erau complet necunoscuți 
din punct de vedere arheologic. Este vorba de un demers interdisciplinar, în con-

tinuă desfășurare, în care sunt tratate cu egal interes toate tipurile de vestigii 
arheologice, indiferent de perioada cronologică de care aparțin. Până în momen-
tul de față, cercetările s-au desfășurat cu precădere în zona Pasului Prislop, ce 
face legătura între Maramureș și Moldova. Investigațiile au constat mai ales din 
periegheze, pentru ca în anul 2016 să fie efectuate și o serie de mici sondaje. În 
ciuda campaniilor de scurtă durată (determinate de sursele financiare modeste), 
cercetările de până acum au dus la identificarea și înregistrarea sistematică a 
numeroase obiecte litice preistorice, materiale din epoca modernă și ruine din 
trecutul recent/contemporan, fiecare dintre acestea putându-se constitui în teme 
de investigare separate. Scopul comunicării este acela de a prezenta de o manieră 
sintetică premisele proiectului, metodele utilizate, principalele rezultate, precum 
și direcțiile de cercetare viitoare. 

Gropile cucuteniene mari din situl de la Tăcuta 
(jud. Vaslui, România) – caracteristici și funcționalități

Sergiu-Constantin ENEA, Dumitru BOGHIAN, 
Ciprian-Cătălin LAZANU

Cercetările efectuate în situl de la Tăcuta-Dealul Miclea/Paic au permis 
precizarea nivelurilor de locuire Cucuteni A3 și Noua I (așezare și necropolă), 
remarcându-se mai multe gropi cucuteniene mari, pe care le vom prezenta în 
lucrarea noastră.

Astfel, în partea estică a sitului, au fost cercetate patru asemenea comple-
xe: Gr. 1/2011 (S. I, VI-VII, cvasiovală, d.max.=3,40×2,15 m, ad. -1,35 m), Gr. 
5A/2015 (Cas. I, cvasicilindrică, d.max.=2 m, -1,20 m ad.max.), Gr. 6/2016 (Cas. 
V, circulară, d.max=3 m, -0,90 m ad.) și Gr. 7/2016 (Cas. VI, circulară cvasiregu-
lată, d.max.=3,90 m, ad.max. -1,40 m). Având în vedere amplasamentul (zona cu 
pachete de gresie în structura argiloasă a dealului, apropierea de locuințele L. 1-3 
și cuptoarele C. 1-3) și conținuturile/umpluturile cvasiidentice, considerăm că 
este vorba de gropi pentru împrumut argilă și gresie, ulterior căpătând un rol me-
najer (aruncarea/abandonarea resturilor gospodărești – lutuieli de vetre deterio-
rate, nicovale și râșnițe sparte, ceramică fragmentară, fină și uzuală/grosieră, mai 
multe vase fiind întregibile, unelte/arme de silex, piatră, lut, os, corn, majoritatea 
uzate, eboșe de piatră, os, corn, statuete antropomorfe, zoomorfe și idoli conici, 
urme de aramă, mărgele sferice și cilindrice de lut, fusaiole, materiale osteologi-
ce/ecofacte scheletice, cochilii de melci de grădină (Helix pomatia), fragmente 
de scoici Unio, bucăți de limonit și hematit, atât în stare de materie primă cât și 
preparate, lutuieli de locuințe și cuptor, inclusiv bucăți de grătare semiperforate, 
mici cărbuni etc., intercalate în straturi de depunere cu lentile de argilă prelucrată 
și cenușă).
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Situația cultural-istorică în spațiul carpato-nistrean 
la începutul colonizării grecești

Andrian FORMANCIUC

Situaţia cultural-istorică de la finele culturii Basarabi a fost marcată atât de 
prezenţa și continuitatea populaţiei autohtone de origine tracică, cât și de apari-
ţia primilor coloniști greci în zona de nord-vest a Pontului Euxin. Interesul sporit 
faţă de procesul de colonizare, relaţiile coloniștilor cu localnicii și originea etnică 
a populaţiei băștinașe au fost abordate diferit în istoriografie. Cercetătorii, inclu-
siv cei din Republica Moldova, consideră că în spațiul carpato-balcano-pontic 
este atestată o prezență constantă de material grecesc, care a fost preluat de au-
tohtoni prin intermediul comerțului. Totodată, coloniștii greci au împrumutat 
și ei unele obiecte și tehnologii de la populaţia locală, aspect tratat diferit de 
specialiști. Majoritatea cercetătorilor consideră că colonizarea litoralului Pon-
tului Euxin a fost efectuată în mod pașnic, prin încheierea la nivel comercial a 
unor înțelegeri ,,contractuale” cu localnicii, ceea ce a și dus la schimbări majore 
de ordin material și economic. Totuși, credem că, încă în urma primelor con-
tacte, grecii la fel au preluat anumite lucruri, fapt confirmat prin descoperirea 
în mai multe colonii grecești a unor locuințe de tip bordei cu carcasă de lemn și 
unse cu lut, cât și ceramică lucrată cu mâna, elemente specifice tracilor. Alături 
de acestea, un rol deosebit îl joacă și descoperirea unor săgeţi cu vârful tăiat și 
tubul de înmănușare umplut cu plumb, care sunt considerate de unii specialiști 
ca fiind primele unităţi de schimb, de origine tracică, provenite din spațiul car-
pato-balcanic. Astfel, spaţiul carpato-nistrean, la sfârșitul sec. VII a.Chr., a fost 
supus unui vast proces de reformare, care a determinat schimbarea situaţiei cul-
tural-istorice, fapt consemnat atât prin influenţele reciproce dintre autohtoni și 
coloniștii greci, cât și prin rezultatele acestora.

Peisajul cultural arheologic la tracii septentrionali

Vasile HAHEU

În ultimul timp, o atenţie tot mai sporită se acordă problemelor ce ţin de 
peisajul cultural – Kulturlandshaft al diferitor comunităţi umane, inclusiv cel 
arheologic. Fiind un produs interdisciplinar (arheologie, geografie, etnologie, 
ecologie etc.), această direcţie are ca obiect de studiu analiza și explicaţia relaţiei 
om-natură, impactul reciproc dintre cadrul natural și componentele culturii ma-
teriale, abordându-se interdependenţa om-natură-spaţiu. Pentru tracii septen-
trionali este necesar de stabilit structura acestuia și condiţiile apariţiei elemen-
telor de habitat. Acest deziderat poate fi elucidat prin studiul unei comunităţi 

și/sau, mai complex, prin abordarea conţinutului unui „cuib social”. În cadrul 
acestora se evidenţiază câte o cetate-centru, în jurul căreia mai gravitează câteva 
obiective fortificate și un anumit număr de așezări rurale. În prezent este dificil 
de a determina exact configuraţia (arealul, ierarhia politică și socială) acestor 
structuri, deși este posibilă abordarea problemei la general. Pentru structurile 
primare – comună, izvoarele scrise menţionează că acestea lucrau împreună pă-
mânturile care le aparţineau. În unele cazuri s-au semnalat indicii care demon-
strează existenţa gospodăriilor individuale de lângă casă (Alcedar-La Cordon). 
Ocupaţia de bază a populaţiei era agricultura și creșterea vitelor. Evident, acestea 
necesitau anumite condiţii naturale și morfologice favorabile, care erau aici din 
belșug: pământuri arabile, păduri, locuri de pășunat, surse acvatice, la care se 
adaugă clima moderat continentală. În privinţa mediului ambiant intracomu-
nitar, este semnalată prezenţa gropilor menajere de pe lângă case. Cu siguranţă, 
cele din interiorul locuinţelor aveau altă destinaţie, deși conţinutul multora din-
tre ele lasă loc de rezerve.

Plastica antropomorfă din așezarea Brînzeni III-Țiganca

Sergiu HEGHEA

Așezarea eneolitică târzie Brânzeni III-Țiganca a fost cercetată pe parcursul 
mai multor campanii în anii 1970-1975. Ca urmare, a fost descoperit un bogat 
și variat material arheologic, printre care și 13 statuete antropomorfe (una în-
treagă, una întregibilă și 11 fragmentare). Piesele mai expresive au fost incluse 
în circuitul științific iniţial prin intermediul unor publicații preliminare, apoi de 
sinteză, restul rămânând inedite. 

Statuetele sunt lucrate din pastă fină și arse oxidant la gălbui-roșiatic. Sub 
aspect morfologic, au capul circular și corpul zvelt, nasul este redat printr-o care-
nă, ochii prin perforații, brațele – prin amorse perforate, sânii prin proeminențe 
mici și șoldurile prin proeminențe perforate. Fesele sunt proeminente, picioa-
rele unite, iar pliurile inghinale, individualizarea picioarelor și talia – marcate 
prin incizii. Statueta întregibilă a fost realizată într-o manieră realistă, redată în 
poziție semișezândă, având umerii largi, corpul drept, lărgit în regiunea bazi-
nului. Capul este modelat realist, cu nasul masiv, carenat, iar gura – prin îm-
punsături; urechile sunt perforate transversal. Partea superioară a capului este 
prevăzută cu cinci orificii transversale care reprezintă, probabil, coafura sau aco-
perământul de cap. Exemplarul are sânii redaţi prin două pastile mici de formă 
circulară. Mâinile sunt întinse înainte. Printr-o linie incizată este marcat brâul, 
sexul – printr-un triunghi, iar picioarele modelate despărțit.

Din punct de vedere morfologic și stilistic, plastica antropomorfă de la 
Brînzeni III-Țiganca are analogii în descoperirile din necropola de la Ofatinți. 
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Ponderea mică a acestei categorii în așezare, precum și răspândirea mai largă în 
cadrul necropolei ar reprezenta un indiciu al importanței statuetelor antropo-
morfe în comunitățile eneolitice târzii din silvostepa pruto-nistreană.

Culturi arheologice și identități etnice în epoca Latène-ului 
mijlociu și târziu din spațiul carpato-nistrean. 

Studiu de caz: cultura Poienești-Lucașeuca

Vasile IARMULSCHI

Este cunoscut faptul că în a doua jumătate a sec. III a.Chr., respectiv în 
LT C1b, în spațiul carpato-nistrean s-au produs un șir de transformări de ordin 
social, economic, politic și etno-cultural, care au avut drept rezultat, în primul 
rând, delimitarea a două aspecte arheologice distincte.

Astfel, pentru perioada cuprinsă de la sfârșitul sec. III și până în ultimul 
sfert al sec. I a.Chr., pentru regiunile centrale și de nord ale Moldovei sunt carac-
teristice siturile culturii Poienești-Lucașeuca, iar pentru sudul spațiului est-car-
patic, în sec. II a.Chr. – I p.Chr., tipice sunt siturile de habitat – fortificațiile de 
tip dava, așezările deschise – și necropolele de mici dimensiuni atribuite culturii 
geto-dacice clasice.

Întrucât problema originii și atribuirii etno-culturale a vestigiilor de tip 
Poienești-Lucașeuca trezește încă, în literatura de specialitate, discuții în contra-
dictoriu, ne-am propus să abordăm acest aspect în cadrul comunicării.

Cu privire la mormintele cu schelete de cai 
din regiunea carpato-nistreană

Vitalii JELEZNÎI

În studiu a fost efectuată studierea mormintelor nomazilor târzii din regi-
unea carpato-nistreană ce conţineau schelete întregi de cai. Astfel de complexe 
apar în această regiune în sec. XII. Din punct de vedere etnic, în istoriografie 
ritul de înmormântare cu calul depus în întregime este tratat diferit. S. Pletnio-
va identifica aceste morminte cu cumanii, V. Moghilnikov – cu tiurcii regiunii 
muntoase a Altaiului, E. Kruglov – cu berendeii din letopiseţe. 

Mult mai verosimil pare a fi punctul de vedere expus de V. Moghilnikov și 
E. Kruglov, în timp ce legătura lor cu cumanii este puţin probabilă. Acest punct 
de vedere are la bază faptul că o așa particularitate a cumanilor, cum ar fi orien-
tarea estică a mormintelor, este întâlnită destul de rar, în majoritate ele sunt ori-
entate spre vest, fapt constatat și pentru regiunea carpato-nistreană. În total, în 

selecţia efectuată au intrat 33 de morminte. Ele sunt împărţite în două grupuri, 
cantitativ egale: 1) înmormântări în care scheletul calului este amplasat orizontal 
faţă de cel decedat (pe fundul camerei funerare), alături de el (15 morminte); 2) 
înmormântări în care scheletul calului este amplasat vertical faţă de cel decedat 
(pe un prag, în umplutură), sau într-o groapă separată (15 morminte).

Din câte am constatat, această diferenţiere se reflectă asupra diapazonului 
cronologic: datarea mormintelor din primul grup a arătat că ele se înscriu în 
perioada de dinainte și din timpul hoardei de Aur, iar mormintele din cel de-al 
doilea grup sunt caracteristice doar perioadei hoardei de Aur. O astfel de par-
ticularitate, în opinia noastră, este determinată de procesele socioculturale ce 
aveau loc în regiunea carpato-nistreană în perioada sec. XII–XIV.

Movilele funerare ca repere în peisaj – rezultatele unei periegheze

Raluca KOGĂLNICEANU, Mădălina DIMACHE, 
Alexandru MORINTZ

Cercetarea perieghetică a unei întregi unități administrative oferă oportu-
nitatea unică de a ,,simți” peisajul, de a percepe aproape fizic modul în care varii 
situri se integrează în acesta. Tehnologia ne oferă un sprijin suplimentar în anali-
zarea rezultatelor perieghezei. Însă nicio tehnologie nu poate înlocui experiența 
personală de a vedea movilele funerare într-un spațiu larg, deschis, uneori la 
distanţe de peste 2 km una de cealaltă. Numai când aceasta se întâmplă, putem 
înţelege cu adevărat termenul de reper (,,landmark”) care li se aplică. O aseme-
nea periegheză a fost efectuată în toamna anului 2016 pentru o unitate teritorial-
administrativă din sudul României și a dus la identificarea a aproximativ 50 de 
movile funerare pe un teritoriu de 125 km.p., într-un peisaj tăiat în două de un 
râu, cu terase înalte folosite pentru agricultură pe ambele maluri. Vizibilitatea 
este excelentă pe distanţe de kilometri, iar movilele funerare se remarcă în acest 
tip de peisaj, mai ales datorită amplasării lor pe terasele înalte menţionate mai 
sus. Rezultatele perieghezei vor fi prezentate în detaliu, cu o discuţie a metodelor 
aplicate în timpul cercetării și analizei rezultatelor, de la faza de planificare, prin 
etapa de periegheză propriu-zisă și până la analiza rezultatelor și interpretarea 
lor. De asemenea, vor fi punctate și dificultăţile întâlnite pe parcurs. Scopul pre-
zentării este dublu: pe de o parte, dorim să introducem rezultatele în circuitul 
știinţific; pe de altă parte, propunem o metodologie de abordare a movilelor fu-
nerare premergătoare efectuării unor săpături arheologice.
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Date metalografice privind secerile de bronz 
de la sfârșitul epocii bronzului din Podișul Bârladului

Ciprian-Cătălin LAZANU

În Podișul Bârladului sunt cunoscute 82 de seceri de bronz, care provin din 
descoperiri singulare sau componente ale unor depozite de obiecte de bronz. Din 
punct de vedere tipologic, secerile se încadrează în tipurile Ibrakaevo, Dičevo, 
heleșteni, Ghermănești, variantele Ghermănești, Ruginoasa și Ilișeni. În legătu-
ră cu contextul descoperirilor, secerile provin din descoperiri întâmplătoare, ca 
urmare a unor activități antropice sau cercetări de suprafață, și din depozite de 
obiecte de bronz. Puține seceri au fost găsite în timpul cercetărilor arheologice 
sistematice și de la care cunoaștem contextul exact al depunerii, cum este cazul 
secerilor din așezarea aparținând culturii Noua de la Poienești-Dealul Măgura, 
județul Vaslui. În cadrul depozitelor, secerile au fost depuse întregi sau fragmen-
tare, împreună cu alte tipuri de obiecte de bronz: topoare-celt, obiecte de podoa-
bă și port sau lingouri, dar sunt și situații în care depozitele sunt formate exclusiv 
din seceri: Bârlad, Valea lui Darie.

În analiza compozițională a secerilor a fost utilizat spectrometrul mobil Ni-
ton XL3, metoda analizei fiind a fluorescenței de raze X, tubul de raze X fiind 
de 50 kV, 40 µA, 2 Watt max, cu detecția prin diod Si-PIN. Timpul de analiză al 
aparatului a fost de 60 sec.

Datele rezultate au fost prelucrate utilizând softul Thermo Niton. Un ele-
ment important îl constituie faptul că în baza de date softul prezintă pentru fi-
ecare element identificat și eroarea analizei, care este de ajutor în momentul în 
care datele sunt centralizate și analizate. Au fost analizate un număr de 11 seceri, 
5 de tipul Ghermănești și 6 de tipul heleșteni. Rezultatele au arătat o compoziție 
Cu (între 97 și 82%) și Sn (3 și 11%). O situație deosebită o constituie secera com-
ponentă a depozitului de la Bozia Nouă, care a fost turnată exclusiv din cupru.

Armele de trăgător în așezările getice din răsăritul Carpaților

Alexandru LEVINSCHI

Această categorie de arme, pentru perioada în discuţie, este reprezentată de 
arcul cu săgeţi, mărturie a existenţei căruia sunt vârfurile de săgeţi ce sunt găsite 
frecvent aproape în toate așezările getice, atât în cadrul săpăturilor arheologice, 
cât și în timpul cercetărilor de suprafaţă. Toate piesele cunoscute până în pre-
zent ca provenind din așezări getice sunt din bronz, cu trei aripioare sau în trei 
muchii, numite de tip scitic, dat fiind faptul că din punct de vedere morfologic 
ele pot fi atribuite diverselor varietăţi de forme din cadrul tipurilor specifice se-

turilor de tolbă din complexele funerare scitice. Analiza în detaliu a vârfurilor 
de săgeţi descoperite în așezările getice ne arată că majoritatea absolută a acestor 
piese corespund tipurilor și variantelor caracteristice pentru seturile de tolbă sci-
tice din cel de-al patrulea grup cronologic, conform clasificării elaborate de A. 
I. Meljukova (1964), încadrat larg în limitele sec. IV–III a.Chr. Faptul că unele 
vârfuri de săgeţi din așezări au fost descoperite în complexe datate prin impor-
turile grecești în limitele mijlocului-sfertului trei al sec. IV a.Chr. ne-a impus să 
revedem artefactele în baza cărora A. I. Meljukova a stabilit limitele acestui grup 
cronologic. În opinia ei, cel mai timpuriu complex în acest grup este considerat 
mormântul lateral din tumulul scitic regal de la Soloha, iar cel mai târziu este 
tumulul regal de la Alexandropol. Conform unor elaborări mai noi, materialul 
amforic din primul complex, de la Soloha „lateral”, dă o datare în jur de anii 
380 a.Chr., iar cercetările recente asupra tumulului de la Alexandropol, în baza 
materialului amforic, permit datarea lui în sfertul trei al sec. IV a.Chr. Aceste 
limite cronologice se impun și pentru piesele descoperite în așezările getice din 
silvostepă.

Structuri de habitat hallstattiene timpurii din așezarea 
Trinca „Izvorul lui Luca”

Oleg LEVIŢKI, Livia SÎRBU

În procesul de cercetare a așezării Trinca „Izvorul lui Luca” au fost descope-
rite și investigate diverse complexe arheologice, printre care un rol aparte îl joacă 
cele de habitat. S-au surprins și cercetat în total trei locuinţe de suprafaţă (1982, 
1984, 1989), o platformă de piatră (1982) și una de lut (1984). 

Locuinţele reprezentau platforme de lut și aglomeraţii de chirpic, de formă 
aproape rectangulară sau cvasipatrulateră, cu o suprafaţă totală ce varia între 15 
și 20 m.p. Stratul compact de dărâmătură este compus din fragmente de chirpic 
(unele cu amprente de nuiele) și lipitură, arse de la slab la puternic, în amestec 
cu cenușă, cărbune de lemn și alte vestigii. Toate locuinţele erau prevăzute cu 
instalații de încălzire, reprezentate prin vetre portative sau deschise. Platformele 
constituie un alt tip de construcţii, amenajate din piatră sau din lut în preajma 
locuinţelor, având rolul de a completa spaţiul acestora. Platforma de piatră de la 
Trinca era de formă ovală cu dimensiunile de 0,9–0,7 m și a fost amenajată din 
pietre plate de calcar de diferite dimensiuni. Platforma de lut avea podeaua de 
formă cvasidreptunghiulară cu dimensiunile de 2,×,4 m, fiind cruțată în roca de 
lut de culoare galben-deschisă și lipită cu un strat subţire de lutuială. Subliniem 
că în construcţia pereţilor acesteia nu a fost surprins lutul.

Aceste descoperiri, pe de o parte, vin să completeze baza de date a com-
plexelor de locuit din spaţiul carpato-nistrean, iar pe de alta, ne oferă diverse 
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informaţii referitoare la organizarea internă a așezării, arhitectonica locuinţelor 
(tipuri, anexe gospodărești și alte elemente de habitat), dar și structura internă a 
acestora (numărul de încăperi, vetre, cuptoare etc.).

Ștampile de amfore de Sinope 
descoperite în limitele Callatisului antic și în împrejurimi

Natalia MATEEVICI, Mihai IONESCU

Este prezentată colecţia de circa 30 de ștampile de amfore grecești de Sino-
pe, descoperite pe litoralul dobrogean în regiunea orașului antic Callatis. Sunt 
descrise nu numai ștampile de magistrat, dar și câteva ștampile mai rare – de 
producător. Cu toate că lotul de ștampile sinopeene nu este atât de numeros, 
sunt atestate grupuri de ștampile (câte două-trei exemplare), care aparţin unor și 
acelorași magistraţi, fapt ce atestă achiziţionarea en gros a mărfurilor în amfore, 
în perioade anumite de timp. 

Datarea lotului se încadrează în limitele generale ale prezenţei mărfurilor 
de Sinope (în primul rând, a uleiului de măsline, dar și a vinului) în regiunea 
pontică – de la mijlocul sec. IV până la începutul sec. II a.Chr. Cele mai nume-
roase exemplare aparţin ultimelor două grupe cronologice, V și VI (conform 
clasificării cronologice a lui Y. Garlan) – anii 80 ai sec. III – anii 80 ai sec. II 
a.Chr. Anume această perioadă este considerată apogeul relaţiilor comerciale ale 
Sinopei cu regiunile nord- și nord-vest pontice în perioada antică.

Cercetarea Valului lui Traian de Sus.
Recuperarea materialelor campaniei anului 1991

Sergiu MATVEEV

În anul 1991 un grup de cercetători sub conducerea c.ș.s. Alexei Roșca de 
la Direcţia de Protecţie a Monumentelor de Istorie și Cultură a efectuat săpături 
arheologice preventive la Valul lui Traian de Sus. Pe sectorul respectiv din apro-
pierea satelor Selemet și Satul Nou (r-nul Cimișlia) urma să treacă autostrada 
Chișinău-Reni. Zona supusă descărcării de sarcină arheologică era amplasată în 
vale, pe locul unde cândva a existat un iaz numit „Casâm”. Conturul construcţiei 
nu se evidenţia cu nimic la suprafaţa solului. Cercetarea a cuprins cinci sondaje, 
cu o suprafaţă totală de 510 m.p., care a oferit informaţii despre elementele con-
structive ale complexului (val-bermă-șanţ), iar materialul arheologic recuperat a 
constat din două fragmente ceramice atribuite de autorii săpăturilor sec. III–IV 
p.Chr., o piesă de fier puternic corodată și o bucată de chirpic. Șanţul a fost iden-

tificat în toate cele cinci sondaje, – avea forma trapezoidală, lăţimea lui la gură 
varia între 2,80–3,0 m, iar la fund era de cca 2,1 m. Urmele bermei și ale valului 
s-au srprins cu siguranţă doar într-un singur caz: berma avea lăţimea de 1,96 m, 
iar resturile valului – o înălţime de până la 1 m. În nici unul din sondaje nu au fost 
identificate urme ale vreunor structuri de piatră sau lemn. Cu regret, cu excepţia 
unui rezumat prezentat la conferinţa din or. Reni (noiembrie 1991), pe fundalul 
destrămării URSS, materialele au rămas nepublicate, iar vreun raport în Arhiva 
MNIM lipsește. În acest context mulţumim responsabilului de cercetare pentru 
posibilitatea valorificării manuscriselor, planurilor de săpătură, fotografiilor și a 
diapozitivelor care vizează campania din anul 1991 la Valul lui Traian de Sus.

Puncte de vedere asupra descoperirilor arheologice 
de la Dunărea Inferioară (secolele VI–VII p.Chr.)

Andrei MĂGUREANU

Epoca abordată este una dintre cele mai ofertante pentru arheolog. Pornind 
de la multitudinea de informații conținute de literatura antică, se pot discerne 
o serie de identități și comportamente umane despre populațiile din Barbari-
cum, utile înțelegerii acestora, chiar dacă trecute prin filtrul interesului autorilor 
romani târzii. Descoperirile arheologice din acest spațiu și epocă pot susține, 
completa sau infirma aceste informații literare. Ne propunem să discutăm des-
pre identitățile sociale, de grup sau individuale, pe care aceste două surse le pot 
reflecta, încercând să vedem mai bine oamenii de atunci și contextul în care își 
desfășurau activitatea.

Descoperirile din acest spațiu, ceramica, piesele mărunte, așezările sunt 
instrumente pe care dorim să le vedem altfel decât sunt ele studiate în genere, 
acestea având o multitudine de semnificații, înțelesuri despre oamenii de atunci 
sau, cel puțin, așa consideră, speră arheologul de azi.

Între arhivă și fotografia aeriană. 
Memoria unor situri identificate la început de secol XX

Despina MĂGUREANU

La cumpăna dintre veacurile XIX și XX, Grigore Tocilescu așează începutul 
arheologiei românești pe baze științifice. Ca director al Muzeului Național de 
Antichități coordonează săpături care vizează în principal epoca clasică, greco-
romană. Cunoașterea terenului și înregistrarea vestigiilor arheologice în general 
este o activitate căreia îi dedică timp și fonduri. Alcătuirea unei hărți arheologice 
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a României este unul dintre obiectivele către care canalizează eforturile colabo-
ratorilor săi direcți. 

După o sută de ani, rezultatele acestui demers au rămas parțial inedite. Con-
sider necesară aducerea la lumină a informațiilor complexe acumulate pentru 
o serie de situri pre- și protoistorice. Bogata bibliografie de factură geografică, 
istorică și arheologică a fost validată de o atentă cartare și verificare a hărților mi-
litare și civile. Excerptarea surselor cartografice pentru întreg spaţiul românesc a 
livrat liste de nume de localităţi însoţite de multe ori de observaţii făcute la faţa 
locului. Aceste date recuperate din fondul documentar al Academiei Române 
permit urmărirea modificărilor și distrugerilor suferite în teren de o serie de 
situri arheologice identificate în urmă cu un secol. Alăturarea datelor de arhivă și 
a fotografiei satelitare conturează noi posibilități de identificare și de interpretare 
a relației dintre spațiul antropic și peisaj, a modului în care locuirile umane își 
decupează și controlează teritoriul necesar viețuirii. 

Cercetări arheologice pluridisciplinare neinvazive 
asupra siturilor Precucuteni-Cucuteni din Subcarpații Moldovei

Carsten MISCHKA, Doris MISCHKA, 
Georg SCHAFFERER, Constantin PREOTEASA

În perioada 2015–2017, ca urmare a colaborării dintre Centrul Internațional 
de Cercetare a Culturii Cucuteni din Piatra-Neamț al Complexului Muzeal 
Județean Neamț și Institutul de Pre- și Protoistorie al Universității „Friedrich-
Alexander” din Erlangen-Nürnberg, au fost efectuate cercetări arheologice plu-
ridisciplinare, respectiv prospecțiuni geomagnetice, fotografii aeriene cu drona 
și modelări digitale ale terenului, pentru câteva situri faimoase ale complexului 
cultural Precucuteni-Cucuteni din Subcarpații Moldovei, precum cele de la Tra-
ian-Dealul Viei (Precucuteni I), Izvoare-La Izvoare (Precucuteni II și III, Cucu-
teni A1, A2 și A3), Poduri-Dealul Ghindaru (Precucuteni II și III, Cucuteni A2 
și B1), Văleni-Cetățuia (Precucuteni III, Cucuteni A2 și B2), Ghelăiești-Nedeia 
(Precucuteni III, Cucuteni A3, A-B2 și B1) și Răucești-Dealul Munteni (Cucuteni 
A3 și B1).

Aceste investigații oferă informații prețioase cu privire la amplasamentul 
așezărilor preistorice, forma, dimensiunile și limitele acestora, stadiul actual de 
conservare a vestigiilor din cadrul lor, modul de amenajare, organizare și utili-
zare a spațiului locuit de către comunitățile umane neo-eneolitice. De aseme-
nea, poate fi observată și localizarea săpăturilor arheologice efectuate anterior 
în cuprinsul acestor situri. Rezultatele obținute permit o mai eficientă protejare, 
cercetare și valorificare a patrimoniului cultural preistoric (neo-eneolitic) din 
zona Subcarpaților Moldovei.

Noi investigații de suprafață 
în cadrul așezărilor culturii Gumelnița din stepa Bugeacului

Eugen MISTREANU, Mariana SÎRBU

În primăvara anului 2016 s-a desfășurat prima etapă a proiectului de cer-
cetare moldo-german, iniţiat de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei în cola-
borare cu Freie Universität (Berlin, Germania). Scopul principal al acestei etape 
a constat în verificarea așezărilor culturii Sabatinovka, cunoscute în văile râului 
Ialpug și ale afluenţilor săi. Traseul urmat pe parcursul acestor investigaţii a pre-
văzut vizitarea celor trei așezări atribuite culturii Bolgrad-Aldeni: Vulcănești II, 
Taraclia și Chioselia Mare, localizate în perimetrul zonei de cercetare propu-
se iniţial. Periegheza efectuată pe suprafaţa acestora a avut drept scop stabilirea 
stării de conservare a siturilor și elaborarea unei analize primare a terenului în 
vederea realizării în viitor a scanărilor magnetometrice și a unor cercetări arhe-
ologice preventive. 

În urma verificărilor s-a stabilit că suprafaţa așezării Vulcănești II este par-
celată și distrusă ca rezultat al lucrărilor agricole intense, multe terenuri sunt 
acoperite cu viță de vie, ceea ce face imposibilă utilizarea metodei magnetome-
trice în acest punct arheologic. Cu toate acestea, situl s-a evidenţiat printr-un 
bogat material arheologic observat la suprafaţă. A doua așezare verificată – Ta-
raclia, ca și situl precedent, are suprafaţa distrusă în urma lucrărilor agricole, 
material arheologic sporadic, dar cu perspectivă de cercetarea magnetometrică. 
Ultimul sit vizitat a fost Chioselia Mare, pe suprafaţa căruia au fost observa-
te resturi de platformă de lut, provenind de la mai multe locuințe de suprafață 
deranjate de lucrările agricole. O parte considerabilă din suprafaţa sitului este 
plantată cu viţă de vie, respectiv pentru scanări geomagnetice ulterioare această 
zonă fiind inaccesibilă. Investigaţiile de suprafaţă s-au soldat cu colectarea mai 
multor fragmente ceramice reprezentative și a câtorva piese de inventar, printre 
care pot fi menţionate trei figurine antropomorfe fragmentare modelate din lut, 
tesle, un topor, percutoare, râșnițe, răzuitoare – toate lucrate din piatră, gratoare 
și lame din silex balcanic.

Un „depozit” de obiecte de fier descoperit în fortificația 
getică Horodca Mică

Octavian MUNTEANU

În perioada cercetărilor din incinta fortificației getice horodca Mică (r-nul 
hîncești) a fost descoperit un „depozit” de obiecte de fier, constituit din 11 piese. 
O atenție deosebită o merită patru toporașe cu dulie deschisă și, în mod special, 
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un toporaș cu aripioare (Ärmchenbeile/Winged axes). Problemele care se con-
turează din start sunt determinate, pe de o parte, de discuţiile purtate în jurul 
datării acestui tip de piese, iar pe de altă parte – de funcţionalitatea acestora. 
De remarcat că, pentru toporașul cu aripioare, deocamdată nu au fost atestate 
analogii în spațiul dintre Prut și Nistru. Mai mult, nici pentru întreg teritoriul 
carpato-danubiano-pontic, analogiile care ar corespunde celei de a doua epo-
ci a fierului nu au fost clar stabilite. În același timp, avem suficiente cazuri de 
descoperiri care pot fi încadrate foarte sigur în perioada primei epoci a fierului, 
atât în spațiul carpato-danubiano-pontic, cât și în teritorii mai extinse. O astfel 
de situație a dus la multiple polemici, care, de cele mai multe ori, înclinau spre a 
atribui toate vestigiile de acest fel perioadei hallstattiene. 

Analiza contextuală a materialelor de la horodca Mică a oferit o altă optică 
asupra subiectului, astfel încât avem un șir de indici care demonstrează, cu o 
mare probabilitate (având în vedere caracterul parţial al cercetărilor), că „depo-
zitul” în care a fost descoperit toporașul cu aripioare, respectiv și piesa propriu-
zisă, se datează în a doua epocă a fierului. Ceea ce e bine să nu treacă neobservat, 
este că piesele similare care se atribuie perioadei hallstattului sunt concentrate 
preponderent în interiorul arcului carpatic, iar cele care pot fi atribuite celei de a 
doua epoci a fierului – în afara acestui spaţiu. 

Câteva considerații privind orașul medieval de la Costești, 
raionul Ialoveni, în lumina descoperirilor monetare

Eugen NICOLAE

Descoperirile monetare de la Costești din campania de săpături arheologice 
din 2016, coroborate de informaţii privind alte materiale recente, permit formu-
larea unor idei noi referitoare la istoria așezării medievale. Principala constatare 
este prezenţa pieselor timpurii, din a doua jumătate a sec. XIII, ceea ce sugerează 
că orașul este mai vechi decât cel de la Trebujeni, r-nul Orhei (Orheiul Vechi). 
Este posibil ca așezarea să fi existat deja în vremea hanului Mengu Timur (1266–
1280), de la care au fost semnalate în colecţii private numeroase piese de cupru, 
dar nu lipsesc nici cele ale hanului Berke (1256–1266). 

Varietatea și bogăţia descoperirilor monetare din epoca de la Canibek 
(1341–1357) la Abdallah (1362–1369) indică înflorirea așezării la mijlocul sec. 
XIV. Totodată, numărul mare al pieselor de cupru de tip Costești-Gârlea, împre-
ună cu o plăcuţă de cupru cu un model de inscripţie înrudită cu reprezentările de 
pe reversurile acestora, vine în sprijinul situării atelierului aici, lucrând sub auto-
ritatea conducătorului local. Orașul oriental a fost cu siguranţă puternic afectat, 
ca și cel de la Orheiul Vechi, de atacul din 1369, când regiunea se desprinde de 
autoritatea hanilor hoardei de Aur. Totuși, aici continuă să existe o așezare rela-

tiv prosperă, în colecţiile private fiind semnalate numeroase descoperiri de piese 
de cupru: majoritatea sunt tătărești din epoca hanului Toktamâș (1377–1396), 
dar și un lot consistent de emisiuni otomane de la Bayezid I (1389–1402) și fiii 
săi. O parte dintre aceste monede poartă contramărci ale autorităţilor locale, in-
dicând folosirea emisiunilor islamice până la încheierea procesului de unificare 
monetară în Moldova în vremea lui Alexandru cel Bun (1400–1432). 

Un depozit de bronzuri uitat: 
descoperirea lui Karl Adolf Romstorfer de la Bordei din Bucovina

Bogdan Petru NICULICĂ

Subiectul comunicării de faţă este creionat în jurul uneia dintre cele mai 
vechi și interesante descoperiri de bronzuri din fosta provincie austriacă Bucovi-
na (1774–1918), anume descoperirea de la Bordei (localitate aflată în prezent pe 
teritoriul Ucrainei, în apropierea orașului Cernăuţi). 

Amploarea cercetărilor arheologice din Bucovina, care s-a manifestat cu 
precădere spre sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul celui următor, s-a da-
torat și preocupării constante a autorităţilor de a cunoaște patrimoniul arheolo-
gic al provinciei. Activitatea cunoscutului arhitect austriac Karl A. Romstorfer 
(1854–1917), legată în principal de cercetarea și restaurarea unor monumente de 
arhitectură medievală ecleziastică și laică, a fost însă mult mai complexă, având 
și laturi puţin cunoscute cercetătorilor. Astfel, de numele lui Romstorfer se leagă 
mai multe descoperiri mărunte preistorice și medievale; el a participat la unele 
recunoașteri arheologice și săpături în situri cunoscute și astăzi (ex. Șipeniţ, hli-
boca, horodnic de Jos etc.), în același timp el iniţiind investigarea și publicarea 
unor descoperiri de bronzuri. La începutul sec. XX, localnicii din satul Bordei 
au semnalat mai multe piese de bronz, descoperite întâmplător cu prilejul unor 
lucrări agricole, care atestau apartenenţa la o descoperire colectivă (depozit) de 
bronzuri. Astfel, intervenţia noastră urmărește precizarea condițiilor de desco-
perire, conţinutul și datarea preliminară a depozitului cu obiecte de bronz de la 
Bordei, pe baza textelor și desenelor de epocă aparţinând lui K. A. Romstorfer. 
Aceste date, vechi de mai bine de 100 de ani, sunt comparate cu unele piese aflate 
astăzi în colecţiile Muzeului Bucovinei din Suceava.

Terminologii arheologice: probleme și perspective

Ion NICULIŢĂ

Utilizarea simbolurilor, terminologiilor și denumirilor specifice este carac-
teristică pentru toate ramurile știinţei, deoarece în unele cazuri ele înlesnesc, 
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în altele contribuie la clarificarea proceselor ori evenimentelor studiate. Termi-
nologia ce s-a încetăţenit în știinţa arheologică a evoluat în decursul sec. XX – 
începutul  sec. XXI destul de vertiginos, dar, cu regret, nu întotdeauna adecvat. 
Denumirile, de regulă, respectă anumite criterii, în baza cărora ele sunt accepta-
te. Însă, în frecvente cazuri, logica selecţiei criteriilor în identificarea terminolo-
giilor nu este însușită la justa ei valoare. 

Folosirea pe larg a toponimelor în aprecierea culturilor arheologice pare a fi 
cea mai potrivită, în schimb utilizarea criteriilor etnice provoacă în permanenţă 
disensiuni. În acest sens, interes prezintă culturile: tracă, traco-getică, geto-da-
că, scitică, sarmatică, slavă etc. Această taxonomie a apărut în baza naraţiunii 
antice sau medievale timpurii, deși se știe că cunoștinţele etno-demografice ale 
autorilor respectivi erau destul de bizare. Actualmente este imposibil de demon-
strat că în spaţiul atribuit de tradiţia antică tracilor nu locuiau și alte neamuri ce 
aveau aceeași cultură materială și care în ansamblu alcătuiau „numerosul neam 
trac”, cum l-a apreciat herodot. Această afirmaţie, la prima vedere nevinovată, 
a dus la repercusiuni grave ce s-au soldat cu apariţia teoriilor „pandacismului”; 
la iliri a „panilirismului”; la slavi a „panslavismului” etc. Constituirea unor etape 
etno-cronologice ca perioada „prescitică” sau „preromană”, în pofida faptului că 
sunt considerate ca noţiuni de moment, duc la afirmarea unei posibile prezenţe a 
acestor entităţi încă până la venirea lor masivă în spaţiile respective. Apariţia no-
ţiunilor de „aur scitic”/ orfevrăria scitică, sau „aur tracic” nu sunt altceva decât 
aberaţii, care nu au nimic comun cu realităţile istorice. Într-o asemenea situaţie, 
a devenit necesară trecerea la utilizarea terminologiilor „neutre”, în care lipsește 
orișice coloratură etnică, etno-culturală sau etno-cronologică.

Despre așezările și construcțiile începuturilor 
hallstattului pe teritoriul României

Ioana-Iulia OLARU

Lucrarea va trata doar primele două perioade ale hallstattului, haA și 
haA-B, începuturile primei epoci a fierului aducând transformări importante 
înregistrate în habitatul omului. Așezările și locuințele întregii epoci a fie-
rului reflectă continuarea migrațiilor – deși limitată – în sedentarizarea, dar 
și întărirea unora dintre așezări, devenite adevărate centre ale uniunilor de 
triburi. Cele caracteristice hallstattului timpuriu, după instabila perioadă de 
tranziție (cu așezări provizorii, de tip cenușar), devin tot mai stabile, fortifica-
te, cu locuințe solide – ca urmare a noii epoci: tot mai dezvoltată economic și 
social. Particularități ale așezărilor și construcțiilor culturilor de la începutul 
hallstattului de pe teritoriul țării noastre vor fi urmărite în evoluția lor spre 
etapele următoare – cea a hallstattului mijlociu și cea a hallstattului târziu.

Investigații arheozoologice în situl A1_1 de epoca bronzului 
de la Șagu (jud. Arad, România)

Xenia POP, Aurel DAMIAN 

Autorii prezintă în comunicarea de faţă rezultatele analizei oaselor de ani-
male provenite din situl de epoca bronzului de la Șagu – Sit A1_1 (jud. Arad, 
România).

Săpătura arheologică s-a realizat în 2010 cu ocazia construirii autostrăzii 
Arad – Timișoara. Situl arheologic se află în Câmpia piemontană a Vingăi, pe o 
veche deltă a Mureșului. Cronologic, așezarea fortificată de la Șagu se încadrează 
la finalul epocii bronzului (1500 – 1200/1100 a.Chr.). Materialul osteologic provi-
ne din 194 de complexe (din totalul de 306), fiind prelucrat pe complexe și nivele. 
În urma analizei preliminare s-a constatat că oasele aparțin aproape în totalitate 
animalelor domestice, excepție făcând un fragment de corn de căprior, 2 canini 
de mistreț și un fragment de scoică. Cele mai multe resturi provin de la bovinele 
domestice, urmate de suinele domestice, cabaline, grupul ovicaprinelor și de ca-
nide. În eșantionul osos studiat predomină oase ale regiunilor scheletului apendi-
cular (în cazul speciilor de talie mare) și părți din scheletul capului la speciile de 
talie mică-medie. S-au înregistrat urme de roadere și tăieturi la nivelul epifizelor, 
cât și semne patologice în regiunea scheletului jaretului la un individ de cal. 

Concluzia generală desprinsă în urma studiului arheozoologic ne relevă 
faptul că activitatea creșterii animalelor în cadrul comunității de la Șagu a jucat 
un rol economic semnificativ. Speciile identificate au fost crescute atât în scop 
alimentar, cât și în scop utilitar.

Сheutori duble pentru hainele de tip caftan 
din regiunea carpato-nistreană

Svetlana REABŢEVA, Lilia DERGACIOVA

În comunicarea de față, autorii prezintă aplice metalice din metale nefe-
roase atestate în spațiul pruto-nistrean. Aplicele sunt de formă alungită, elabo-
rate prin tehnica de turnare cu elemente specifice – unele piese au la una din-
tre extremități semisfere convexe – cârlige, iar la cealaltă – găuri semicirculare. 
Obiectele sunt decorate cu triunghiuri de granule false, cu ornamentație elabora-
tă prin perforație, cu un decor zimțat în relief de-a lungul marginii, împodobite 
cu un decor vegetal sau fără elemente decorative, cu suprafața parțial sau com-
plet netedă. Pe baza unui număr considerabil de analogii de ordin arheologic și 
etnografic, am ajuns la concluzia că piesele respective pot fi considerate cheu-
tori-perechi pentru încheierea hainelor. Acest sistem de încheiere se întâlnește 
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în mileniul al II-lea al erei noastre la diverse accesorii vestimentare – catarame, 
curele, broșe-agrafe. Cele mai apropiate analogii le găsim în costumul nogailor, 
acestea fiind caracteristice costumului feminin de tip beșmet, caftan, caftan fără 
mâneci, la veste, bavete etc.

După forma cheutorilor, cele mai apropiate analogii sunt exemplarele de tip 
„buton din lemn” («тоьс тюйме» – «дощатая пуговица»), reprezentând che-
utori duble de formă triunghiulară, ce pot fi prinse cu ajutorul unei piese cu o 
semisferă convexă la un capăt și o gaura semicirculară la celălalt. Pentru împo-
dobirea unui costum se foloseau de la 6 până la 20 de perechi de cheutori. Ele 
erau cusute în prealabil pe o fâșie de pânză sau piele și doar după aceea se fixau 
pe îmbrăcăminte. Apartenența acestor cheutori costumului nogailor este confir-
mată și prin faptul că majoritatea lor provine din împrejurimile satului Enichioi 
(r-nul Cantemir), care se află în zona de strămutare a populației nogai.

Câteva observații privind descoperirile „sarmatice” 
de la Dunărea Inferioară

Dorin SÂRBU

În prezent, în Câmpia Munteniei sunt cunoscute circa 100 de puncte cu 
descoperiri atribuite „sarmaților”, datate, în linii mari, în cuprinsul sec. II–III 
p.Chr. În majoritatea cazurilor este vorba de descoperiri funerare: fie mormin-
te izolate, fie grupate câte 2-5, fie în mici necropole de până la 10 morminte. 
Mult mai rare sunt cimitirele relativ mai mari, ca cele de la Râmnicelu-Popină, 
Lișcoteanca-Movila Olarului, Bucu, Oltenița-Renie și Târgșoru Vechi-Mânăstire. 
În lucrările de sinteză, toate aceste descoperiri au fost, de regulă, tratate în an-
samblu, în încercarea de a oferi caracterizări generale ale obiceiurilor funerare 
practicate de „sarmații” din Muntenia. Fără a respinge cu totul utilitatea unor 
astfel de imagini generale, ceea ce propunem este o încercare de mutare a accen-
tului de la generalizările care, mai ales în condițiile unor cercetări incomplete 
ale cimitirelor, riscă să devină excesive, la studii de caz. Un asemenea gen de 
abordare este util dacă se dorește urmărirea nu doar a caracteristicilor generale 
pe arii relativ mari, ci și a variabilităților. 

Compararea rezultatelor acestor studii a pus în evidență nu doar asemănă-
rile, ci, mai ales, deosebirile dintre diferite cimitire. Această constatare, cu rezer-
va documentării doar parțiale a cimitirelor analizate, poate constitui un punct 
de plecare pentru reevaluarea eventualei interdependențe dintre fenomenele 
etnicității și fenomenele culturii materiale. De asemenea, studiile de caz și com-
pararea rezultatelor acestora pot să ridice semne de întrebare asupra explicării 
fenomenelor arheologice prin informațiile provenite din sursele literare.

Deformația craniană intenționată în epoca bronzului. 
Tumulul de la Smeeni (jud. Buzău, România), mormântul 16. 

Studiu de caz

Angela SIMALCSIK, Alin FRÎNCULEASA

Reevaluarea materialului scheletic descoperit în tumulul de la Smeeni oferă 
informaţii valoroase. Prezenţa practicii de modificare a formei capului coboară 
cronologic din epoca migrațiilor până în epoca bronzului, dovedind astfel că acest 
obicei a fost adus pe teritoriul actual al României de purtătorii culturii Iamnaia. 
Defunctul din M.16 a fost înhumat pe partea stângă, în poziţie chircită. În regiu-
nea bazinului au fost găsiţi doi dinţi de origine animală, iar în dreapta craniului, 
un bulgăre de ocru roșu. Mormântul a fost atribuit fazei IIb a înmormântărilor 
în groapă cu treaptă (cultura Iamnaia, datare 14C: 4142±30 BP). Defunctul este 
un bărbat de 35-40 de ani, craniul căruia prezintă deformaţie artificială de tip cir-
cular parieto-occipital, realizată prin compresiune simetrică, cu ajutorul benzilor 
elastice aplicate circular în jurul cutiei craniene (de la creștet spre ceafă). Cele mai 
vechi cranii deformate intenţionat din epoca bronzului, descoperite pe teritoriul 
Eurasiei, sunt cele ale purtătorilor culturilor Iamnaia și Catacombnaia, urmate de 
cele atribuite culturilor Mnogovalikovaia și Srubnaia. Nucleul acestor descoperiri 
se află în bazinul mijlociu al râului Don, unde majoritatea craniilor intenţionat 
deformate provin din morminte atribuite perioadei mijlocii a epocii bronzului și 
perioadei timpurii a epocii fierului. Grupurile care practicau înmormântările în 
catacombe preferau deformaţia de tip circular fronto-occipital, iar purtătorii cul-
turii Iamnaia, tipul circular parieto-occipital, așa cum este și în cazul bărbatului 
din mormântul 16 de la Smeeni – membru al unui grup populaţional Iamnaia, 
care avea o formă diferită a capului, spre deosebire de membrii comunităţii din 
care făcea parte, ceea ce-l marca și, desigur, îl detașa de semenii săi.

Ritualul de acoperire a gropilor funerare în cultura Iamnaia 
din spațiul pruto-nistrean

Victoria SURDU

Una din practicile funerare ale culturii Iamnaia era cea de a acoperi groa-
pa funerară, după depunerea defunctului. Pentru acest ritual era utilizat lemnul 
sau lespezi de piatră. Acoperământul din lemn se întâlnește mult mai frecvent 
comparativ cu cel din piatră. Construcțiile din piatră sunt specifice pentru etapa 
timpurie a culturii, iar cele din lemn și în faza târzie. Au fost atestate trei moduri 
de a așeza lemnul deasupra camerei mortuare: într-un singur rând, perpendicu-
lar sau longitudinal ori în două rânduri suprapuse. Cea din urmă modalitate se 
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întâlnește destul de rar. Lemnul descoperit în mormintele tumulare putea repre-
zenta bârne, pari, butuci sau scânduri. În unele cazuri, deasupra acoperișului au 
fost observate urme de rug, de așternut vegetal sau lipitură de lut (butucii erau 
unși cu lut de culoare albă). Pentru a acoperi groapa erau plasate 5-8 bârne, în 
funcţie de dimensiunile gropii funerare. De regulă, purtătorii culturii Iamnaia 
utilizau pentru a acoperi groapa funerară stejarul (Brînzenii Noi 1/4; Doibani 
1/3). Pe fundul gropii au fost surprinse gropi de dimensiuni mici pentru pari ver-
ticali de sprijin. Numărul acestora variază: în cazul mormântului 3/5 Vadul lui 
Isac, în fiecare colț al camerei au fost semnalate 4 gropi, iar în mormântul 25/17 
Cazaclia au fost descoperite 8 gropi. În unele dintre ele s-au găsit rămășițe de 
lemn. Aceasta presupune existența unor construcții speciale, în care erau folosiți 
pari pentru a susține acoperișul camerei mortuare.

Investigațiile arheologice preventive la Biserica Adormirea Maicii 
Domnului din Căușeni. Campania 2016

Ion TENTIUC, Mariana VASILACHE-CUROȘU

Cunoscutul monument de arhitectură medievălă, Biserica Adormirea Mai-
cii Domnului din Căușeni, întrunește evidente caracteristici constructiv-arhi-
tectonice și decorative care îl includ în categoria celor de unicat din interfluviul 
pruto-nistrean și din spațiul românesc. 

De la prima cercetare a sitului au trecut circa 130 de ani, iar de la prima re-
staurare se vor împlini 100 de ani. Starea actuală a monumentului cere intervenții 
urgente. Acestea sunt necesare pentru conservarea picturii murale al fresco din 
interior, aflată în proces de degradare, consolidarea pereților, în special în zona 
„brâurilor antiseismice”. Realizate din lemn, acestea, din cauza inundațiilor peri-
odice, au putrezit și pun în pericol existența edificiului. Proiectul de restaurare a 
bisericii, demarat în anul 2016, prevede consolidarea picturii și a zidurilor, dar și 
înlocuirea acoperișului lăcașului. În legătură cu aceasta, săpăturile au avut drept 
scop identificarea unor structuri arhitecturale de natură arheologică, anterior 
necunoscute, în vederea întocmirii documentației tehnice. Cercetarea arheolo-
gică preventivă efectuată prin intermediul a cinci secțiuni s-a soldat cu reliefarea 
stratigrafiei generale din exterior, descoperirea fundațiilor pridvorului, a unui 
sistem de evacuare a apei și a altor construcții. A fost cercetată necropola biseri-
cii. Monedele descoperite în locuința cu cahle cu vultur bicefal încoronat, de tip 
bizantin, și în morminte, au fost atribuite sec. XVII–XVIII. Alături de cele din 
sec. XVI, descoperite anterior, acestea permit constatarea, că biserica și necropo-
la au funcționat în sec. XVI–XIX, fiind în serviciul comunităţii creștine locală.

Cu privire la situația etnoculturală la Nistrul de Jos în secolul IX

Nicolai TELNOV

În legătură cu problema abordată, o actualitate deosebită capătă materialele 
necropolei de lângă Slobozia. Este destul de complicată determinarea apartenen-
ţei etnice a celor înmormântaţi, cercetătorii având diverse puncte de vedere. Par-
ticularităţile ritului funerar al acestui monument le găsim pe larg răspândite în 
cadrul necropolelor vechilor bulgari și sunt cunoscute de la Bulgaria de pe Volga 
până în regiunea Donului și până în Bulgaria de pe Dunăre. Inventarul funerar, 
de asemenea, în afară de analogiile din cadrul vestigiilor de tip Saltovo-Maiaţk, 
sunt și în cadrul monumentelor din regiunea Uralului și Kamei, de aceea el are 
atât particularităţi comune cu necropolele plane ale bulgarilor, cât și unele trăsă-
turi specifice. Acest fapt permite unor cercetători să atribuie necropola vestigii-
lor de tip Subotţevsk, pe care ei le pun pe seama vechilor unguri. În așa situaţie, 
un interes deosebit capătă problemele relaţiilor ungaro-slave, care sunt în atenţia 
cercetătorilor de circa un secol. Materialele necropolei Slobozia pun la dispoziţie 
mărturii directe privind legăturile populaţiei căreia ea aparţine cu slavii de răsă-
rit, care locuiau în dreapta Nistrului. În afară de aceasta, atât mărturiile scrise, 
cât și datele arheologice permit concluzia că, în ajunul permutării ungurilor în 
Panonia, aveau intense contacte și cu populaţia alană. În așa fel, dacă vom lua în 
considerare că vestigiile de tip Subotţevsk, cărora cercetătorii atribuie și necro-
pola Slobozia, aparţin ungurilor, atunci Nistrul de Jos este regiunea unde ungurii 
au intrat în contact direct cu slavii și alanii în ajunul permutării lor în Câmpia 
Panoniei. Evident, doar cercetarea arheologică în continuare a monumentelor 
medievale din regiune va da posibilitate de a accepta sau a respinge punctele de 
vedere expuse.

Scurtă incursiune în universul miniatural Cucuteni-Tripolie

Senica ȚURCANU

Piesele miniaturale reprezintă o parte importantă a materialului arheolo-
gic descoperit în siturile Cucuteni-Tripolie. Comunitățile analizate își creaseră 
o adevărată „lume” la scară redusă, extrem de variată și complexă. Alături de 
oameni și animale, în universul miniatural Cucuteni-Tripolie sunt reprezentate, 
mai mult sau mai puțin fidel, diverse obiecte și construcții, majoritatea cu un 
prototip real în viața cotidiană. Menționăm recipientele din ceramică, anumite 
piese de mobilier (măsuțe/altare, scaune/tronuri), unele unelte (topoare, în spe-
cial) și ustensile casnice (linguri, covate), dar și câteva structuri construite, mobi-
le (ambarcațiuni, sănii și alte mijloace de transport, roți miniaturale) sau imobile 
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(case/sanctuare, silozuri, cuptoare) și, poate, chiar hrana (pâinea). Și în acest caz, 
din păcate, piesele ajunse până la noi reprezintă doar crâmpeie dintr-un univers 
greu de descifrat și de integrat într-un tot unitar. 

Majoritatea studiior realizate în analiza acestei categorii generice de piese 
au avut ca subiect reprezentările plastice, antropomorfe și zoomorfe. Miniatu-
rile realizate după originale „fără suflet” au beneficiat de mai puțină atenție în 
literatura de specialitate. Se propune o trecere în revistă a acestor tipuri de piese 
și a direcțiilor principale de analiză, pe care prezența lor le poate genera. Apreci-
em că încercarea de a descifra sensul existenței lor oferă date interesante despre 
imaginarul preistoric, ca parte a aceluiași fenomen decodat prin analiza pieselor 
de plastică. Funcțiile lor practice și simbolice pot fi reconstituite, în absența frec-
ventă a contextului de descoperire, prin apelul la literatura antropologică care re-
levă existența mai multor niveluri de interpretare funcțională cu o hermeneutică 
complexă și valențe multiple ale impactului lor social și cultural.

Vârfurile de lance cu urechiușe pe tocul de înmănușare 
din perioada târzie a epocii bronzului din Europa de Est 

(mileniul II a.Chr.)

Eugen UȘURELU 

Cele mai timpurii vârfuri de lance cu urechiușe pe tocul de înmănușare din 
perioada târzie a epocii bronzului din Europa de Est își fac apariția în regiunea 
Volga-Ural odată cu pătrunderea în acest spațiu către sfârșitul mil. III – înce-
putul mil. II a.Chr. a purtătorilor fenomenului cultural Seima-Turbino. Acestea 
sunt reprezentate de tipul Turbino, mai vechi, având tija la baza lamei înzestrată 
cu nervuri longitudinale trifurcate, și de tipul Seima, mai recent, cu tija lamei 
romboidală. În următoarele etape (II-V) ale perioadei târzii a epocii bronzului, 
în Europa de Est capătă răspândire derivate ale vârfurilor de lance cu urechiușe 
pe tocul de înmănușare de tip Seima, unele având și formă circulară a tijei lamei. 
Totodată, în ceea ce privește dimensiunile, atât ale lamelor, cât și ale tocului, în 
cazul acestora este constatată o mai mare diversitate.

Cât privește funcționalitatea urechiușilor, este mai argumentată ipoteza 
conform căreia acestea constituie un atribut menit să suplimenteze elementele 
ornamentale prin adăugarea unor pandantive sau a altor obiecte cu încărcătură 
simbolică diversă.

În etapele VI–VII (ultimul sfert al mil. II a.Chr.) ale perioadei târzii a epocii 
bronzului, vârfuri de lance cu urechiușe pe tocul de înmănușare în Europa de 
Est nu mai sunt documentate, funcțiile îndepline de urechiușe fiind preluate de 
perforaţiile de diverse forme și dimensiuni ale lamelor vârfurilor de lance înzes-
trate cu acestea.

Istoricul cercetării arheologice a orașului medieval 
de la Costești-Gârlea

Vlad VORNIC

Ansamblul arheologic din sec. XIV de la Costești-Gârlea (r-nul Ialoveni) 
reprezintă unul dintre cele mai importante complexe medievale din spațiul 
pruto-nistrean. Așezarea din lunca râului Botna și cetatea de la nord de orașul 
medieval au fost introduse în circuitul științific în anul 1924 de istoricul Ștefan 
Ciobanu. Primele săpături la Costești le-a efectuat în anul 1934 Teodor Porucic. 
Investigații arheologice de suprafață în perimetrul fortificației de pământ de la 
Costești-Gârlea și al zonei aferente au fost întreprinse în primul an postbelic de 
arheologul G.D. Smirnov. Cercetări perieghetice a mai realizat în anul 1950 G.B. 
Fedorov. Anumite precizări privind întinderea și încadrarea cultural-cronologi-
că a ansamblului arheologic de la Costești-Gârlea au fost aduse prin cercetările 
lui Em. Rikman în anul 1954, efectuate atât în așezarea urbană, cât și la cetatea 
de pământ. O cercetare arheologică de suprafață a realizat în anul 1956 N. Che-
traru. Un loc aparte în cadrul investigațiilor de la Costești îl ocupă săpăturile și 
perieghezele întreprinse de L.L. Polevoi în anii 1957 și 1959. Autorul a prezentat 
rezultatele cercetărilor în două rapoarte științifice, câteva articole și într-o mo-
nografie. În anul 1978, E. Abâzova a reluat săpăturile arheologice în așezarea din 
sec. XIV de la Costești-Gârlea. Cercetătoarea a continuat investigațiile și în anul 
următor, acestea fiind desfășurate atât în sectorul meșteșugăresc, cât și în lunca 
Botnei. Săpături arheologice de salvare au mai fost executate în orașul medie-
val de la Costești în anul 1993 de N. Telnov și T. Reaboi. Cercetări arheologice 
mai extinse au fost efectuate în anul 2005 de N. Russev și A. Gorodenco, dar 
rezultatele lor au rămas nevalorificate. Cele mai recente investigații arheologice 
în așezarea medievală de la Costești-Gârlea au fost întreprinse în anul 2016 de 
Agenția Națională Arheologică. Astfel, în perioada cuprinsă între anii 1934 și 
2016, la Costești au fost organizate în total nouă campanii de săpături arheologi-
ce. Toate aceste cercetări însă au avut mai mult un caracter de salvare, axându-se 
pe explorarea complexelor afectate de alunecările de teren sau de diferite lucrări 
de excavare a solului.

Considerații privind starea de conservare a artefactelor 
din metal și piele de la Mănăstirea Căpriana

Nicoleta VORNICU

La 25 august 2016, ÎPS Mitropolit Vladimir, dimpreună cu membrii Sino-
dului Bisericii Ortodoxe din Moldova, în prezenţa unei delegaţii de experţi din 
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România și Republica Moldova, au săvârșit deshumarea trupului Mitropolitu-
lui Gavriil Bănulescu-Bodoni din cripta Bisericii Adormirea Maicii Domnului 
a Mănăstirii Căpriana. La iniţiativa Ministerului Culturii al Republicii Moldova, 
prin grija domnului viceministru Gheorghe Postică, o atenţie deosebită s-a acor-
dat artefactelor care au făcut parte din vestimentaţia mitropolitului și care au stat 
în criptă timp de 195 ani. Comunicarea de față se referă la artefactele din metal și 
din piele care fac parte din vestimentaţie și accesorii ale acestora.

În momentul descoperirii criptei, artefactele de metal, piele și textile au fost 
ridicate cu atenţie din sit, împreună cu solul aferent, limitrof, care asigura mi-
croclimatul și condiţiile în care s-au conservat o perioadă îndelungată. Pielea 
este un material organic perisabil și a necesitat un tratament de conservare post 
situ, după îndepărtarea pământului. Surplusul de pământ s-a curăţat cu pensule 
moi, sub jet de apă plată, paralel cu perierea depunerilor. Artefactele din piele 
sunt formate din talpă cizmă, fragmente piele – căpută, fragmente piele – gleznă, 
fragmente piele. Fragmentele mari, rămase întregi, indică faptul că cizmele au 
fost de format lung.

Artefactele metalice și colagenice sunt încă supuse unor cercetări complexe, 
interdisciplinare și comparative, urmând ca să se realizeze valorificarea știinţifică 
integrală a rezultatelor știinţifice pentru piesele prezentate. Este necesară o depo-
zitare corectă, conform normelor și legislaţiei în vigoare, pentru ca aceste piese 
de patrimoniu, cu valoare știinţifică, să își menţină specificitatea autenticităţii. 

Conexiuni nautice în spațiul carpatic în epoca bronzului târziu

Mihai WITTENBERGER

Prin spațiul carpatic înțeleg ansamblul geografic format din munții Carpați 
și zonele limitrofe, fie ele dealuri, podișuri sau câmpii. Astfel se poate percepe 
mai bine rolul munților Carpați într-o epocă deosebită pentru acest spațiu, epo-
ca bronzului. Aflați la jumătatea drumului dintre Marea Egee și Marea Nordului, 
Munții Carpați dețin comori minerale deosebite: aur, cupru, sare. Este natural ca 
această zonă vastă sa fie un nod economic, un centru de atracție pentru diverse 
populații.

O componentă deosebită în societățile epocii bronzului a fost comerțul. Ne-
gustorii sunt cei care transmit dintr-o regiune în alta cunoștințele tehnice, ma-
terialele finite sau materia primă pentru prelucrare. Nu în ultimul rând, valorile 
purtate de negustori sunt apărate de oameni înarmați. Și nu oricum, ci cu cele 
mai performante arme din vremea respectivă. Dacă ne gândim la epoca bron-
zului târziu, trebuie să avem în vedere că întreaga zonă era acoperită de culturi 
înrudite, respectiv Complexul Noua/Sabatinovka, Coslogeni. Pentru o viziune 
mai amplă asupra lumii epocii bronzului, trebuie să ne oprim asupra climei de 

acum 3500 de ani. Din datele paleometeorologice de care dispunem, clima era 
mai caldă, 4 grade în plus față de acum, respectiv o medie de 17 grade și o umi-
ditate mult mai mare. La acestea trebuie adăugat faptul că pădurile erau încă la 
locul lor. Astfel ne putem imagina o lume mai caldă și umedă, cu râuri cu debite 
mult mai mari ca acum. Mai mult, Delta Dunării nu exista pe actualul amplasa-
mant, ci mult în interior. Drumul sticlei miceniene trecea prin Transilvania și tot 
pe același drum venea chihlimbarul, atât de preţios, din nord. Se pune problema 
dacă acesta era unicul drum. Răspunsul meu este nu! Dacă în interiorul arcului 
carpatic avem de-a lungul marilor râuri, Mureș, Someș și Olt, o întreagă salbă 
de depozite de bronzuri și așezări deosebite, aceeași situație se regăsește și la 
est de Carpați, de-a lungul Siretului și Bistriței. Prezența ambarcaţiunilor mi-
niaturale este atestată pe valea Mureșului, a fragmentelor de ambarcațiune – în 
bazinul superior al Tisei. Sunt doar câteva argumente în susținerea noastră. Mai 
mult cunoscutul drum de la varegi la greci nu este doar de la începuturile evului 
mediu. Aceste drumuri dăinuie de-a lungul mileniilor, fiindcă sunt folosite din 
generație în generație. Nu în ultimul rând, trebuie să considerăm marile râuri ca 
autostrăzi antice pe care au circulat oameni, bunuri, tehnologii; de fapt, cultura 
epocii bronzului.

Corelarea fortificațiilor cu așezările deschise și necropolele 
în arealul culturii Cozia-Saharna

Aurel ZANOCI

Actualmente, în arealul culturii Cozia-Saharna sunt cunoscute peste 130 de 
situri arheologice, dintre care: cca 10 fortificaţii, cca 109 așezări deschise și cca 11 
necropole și morminte izolate. În cazul siturilor fortificate, din punct de vedere 
topografic, s-a observat că ele sunt amplasate în cadrul unor „aglomerări” ce 
ocupă o suprafaţă nu prea mare (cca 3 km.p.), constituite dintr-o cetate și câteva 
așezări deschise, în care, uneori, se încadrează și câte o necropolă. De exemplu, 
cea mai numeroasă „aglomerare” de situri hallstattiene timpurii a fost atestată 
în microzona Saharna. Aici, deopotrivă cu fortificaţia Saharna Mare, sunt con-
centrate nouă așezări deschise (Saharna Mare „Dealul Mănăstirii”, Saharna „La 
Șanţ”, Saharna „Rude”, Saharna „Ţiglău”, Saharna I etc.) și o necropolă (Saharna 
„Ţiglău”). O situaţie similară a fost documentată și în bazinul râului Ciorna, în 
preajma localităţii Mihuleni, unde sunt cunoscute: o cetate (Mihuleni IX), patru 
așezări deschise (Mihuleni II, Mihuleni VII etc.) și o necropolă (Mihuleni I). 
Însă există și „aglomerări” de situri în a căror perimetru nu sunt atestate, de-
ocamdată, necropole. Astfel, în preajma fortificaţiei horodiște „La Șanţ” sunt 
cunoscute cinci așezări: horodiște, horodiște „Groapa Turcului”, Ţipova II ș.a. 
În spaţiul de influenţă a cetăţii de la Butuceni se află două situri nefortificate: 
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Orheiul Vechi și Trebujeni „Fântâna Joiei”. De asemenea, două așezări deschise 
(Pocreaca „Nemţoaica” și Pocreaca „Ciobănești”) flanchează fortificaţia hallstat-
tiană timpurie de la Pocreaca „Cetăţuia”. 

Plecând de la poziţia centrală a fortificaţiilor în cadrul acestor „aglomerări”, 
dar și de la suprafaţa lor redusă (până la 1 ha), se poate presupune că ele prezintă 
mai degrabă niște „centre” de reședinţă a conducătorului „basileului”, decât loc 
de refugiu pentru comunitatea din împrejurimi.

Chipped stone assemblage of the middle layer 
of Kamyana Mogyla 1 (excavation 2011–2013)

Nadiya KOTOVA, Dmytro KIOSAK, Oleg TUBOLTSEV

The paper treats a cultural layer, which lies under the lowest ceramic layer, 
and is known from the V. M. Danilenko excavation under the label “upper Ar-
chaic Neolithic”. In the course of recent excavation(2011–2013), it yielded a no-
torious Kukrek chipped stone collection (618 items). 

There are core-like fragments and two pencil-like cores of elegant pro-
portions in the collection. Non-retouched flakes (39.5%) out-number non-re-
touched blades (30%). Tools include retouched flakes (14% of tools), retouched 
blades (24%), notched or denticulate blades(5.6%), a backed bladelet, Kukrek 
inserts (19%), a simple end-scraper, perforatoron a flake, burins and points. Bu-
rins are mostly composed of three distinctive groups: double / multiple burins on 
blades and dihedral and multiple (Kukrek) burins on flakes and simple burins on 
flakes. “Kukrek burins” resemble secondary cores (cores on flakes). Points were 
produced by an oblique truncation of microblades and bladelets. 

The middle layer of KM1 is a typical example of Kukrek lithic tradition. 
Kukrek cultural entity as defined by classics of Ukrainian Mesolithic studies is 
obviously too large to be homogenous. Kukrek is rather a techno-complex or 
“tradition” and it is structurally similar to techno-complexes of Paleolithic like 
Auringniacien or Epigravettian. Later, a concrete realisation of Kukrek techno-
complex should be understood region by region and period by period. There 
is an urgent need for “regionalization” and “temporal localization” of Kukrek 
tradition. 

The research was supported by the Swiss National Fund SCOPES IZ73Z0_152732
Responses of vegetation and prehistorical society to climatic changes in Ukraine.

Anthropomorphous representations form Ştefăneşti-Stârcea, 
Botoșani County, Romania

Adela KOVÁCS

During 1974–1975 preventive excavations were made at the site Ştefăneşti-
Stârcea/La Bulboană, Botoșani County, Romania. The excavation team was co-
ordinated by Anton Niţu and Paul Şadurschi. They published some preliminary 
reports concerning the excavations from Ştefăneşti, but a complete article de-
scribing the preventive work on the sites excavated in 1974–1975 was in plan. At 
Ştefăneşti-Stârcea were excavated three houses and four pits. The ceramic mate-
rial is very rich and a large number of the vessels discovered were restored. The 
distinctive characteristic of the ceramic from Stârcea site is the snake pattern, 
over-repeating, on many types of vessels. The site was framed in Cucuteni B2 
and has analogies on the ceramic material and anthropomorphous representa-
tions with famous Cucuteni B2 sites from Republic of Moldova, like Costeşti, 
Petreni and Brînzeni VIII. At Botoşani County Museum there is the preliminary 
report and manual drawings concerning the excavations performed at the site. 
In Botoşani County Museum deposits we found two statuettes from this site, of 
different shapes and sizes, unpublished so far. Our paper is presenting also these 
statuettes, referring to their discovery context and the analogies from the neigh-
boring areas, along with the ceramic vessels associated with them.

The Settlement System of Pit-Grave Culture 
of Middle Dnieper Area

Mykhaylo SYVOLAP

As a result of a 20-year-long research, the author has discovered more than 
30 Pit-Grave settlement objects, divided into two types: 1) basic long-term settle-
ments; 2) temporary cattle herders’ sites. 

The author has partially excavated Desiatyny settlement (almost 1000 m2). 
It belongs to the most widespread type: 1) the basic settlements on the small 
(0.5–1ha) islets (or peninsulas) in wide floodplains of the Dnieper River and its 
tributaries. The Desiatyny type settlements have a relatively thin (0.4–0.7m) and 
rich archaeological layer (up to 100 finds per 1m2).

Small (0.1–0.3ha) and poor in relics (1–10 finds per 1m2) temporary sites 
have been found in 2a) floodplain islets/peninsulas (often near basic settlements) 
and under the conditions of high topography: 2b) at the top of watersheds but 
next to a water source; 2c) on the high bank terrace of small rivers of the 2nd and 
3rd order; 2d) on the low promontories of small rivers. The last subtype is known 
in a number of Pit-Grave territorial variants, the watershed subtype is a new one.
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The data deriving from the study of these settlement relics suggests that 
the population of Middle Dnieper variant of Pit-Grave culture practised trans-
humance, complementing their diet with the help of hunting, fishing and food 
gathering. The majority of population lived in basic floodplain settlements in 
communes of 50–100 persons (large patriarchal families?), which could unite 
into a clan together with nearby settlements. During a warm period, the mature 
men departed with the herds to the temporary sites (some 5–10 persons per site) 
within the radius of several kilometres, while the rest of the population remained 
in the basic settlements.

Exploatation of animal food resources in 2–7th centuries AD 
settlements in Dobrudja (Romania): archaeozoological data

Margareta Simina RAFAILA STANC

The archaeozoological quantification (number of identified specimens and 
minimum number of individuals) aimed at evaluating the relative frequencies 
of identified species in order to estimate the animal resources and subsistence 
practices (animal husbandry, hunting, fishing) such as animals used as food in 
each settlement.

The archaeozoological data used in the present paper, proceeding from pre-
vious studies (Isaccea, horia, Telita Amza, Niculitel, Adamclisi, Dinogetia, Sla-
va Rusa, Capidava, histria, Jurilovca, Murighiol, Ovidiu), are mainly based on 
specimen identification and quantification. The faunal remains identified in the 
studied samples belong to a varied class of animals (mollusc, fish, reptiles, birds, 
mammals), among which are predominant the mammals. In all samples, the 
remains of domestic mammals have the highest proportion (between 85% and 
98%) indicating the importance of animal husbandry. Most households had fo-
cused on breeding cattle, pig and sheep/goat; the relative representation of these 
species varying from one settlement to other. Livestock was dominated by cattle. 
In all the samples the percentage of the fish remains is very small, not more than 
5%, except for Slava Rusa assemblage. The remains of wild mammals are in small 
percentages in comparison with the domestic mammals, indicating the fact that 
hunting was a less important occupancy for the roman and post roman popula-
tions. The list of wild mammals is long enough, 15 taxa being identified. Among 
wild mammals, red deer and wild boar appear in all samples and have the highest 
percentage. Aurochs, beaver, red deer and bear are identified in the settlements, 
but today there are not found in the area. 

This research was supported by a grant of the Romanian Authority for Scientific Re-
search and Innovation CNCS-UEFISCDI, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0852.

Погребальные комплексы начала–середины II тыс. до н.э. 
на территории предместья городища Картал

Игорь БРУЯКО, Сергей АГУЛЬНИКОВ

В результате исследований Нижнедунайской археологической экс-
педиции ОАЭ НАНУ на участке Картал-Посад у с. Орловка, на Нижнем 
Дунае в 2005–2016 гг. исследовано 11 погребений начала–середины II тыс. 
до н.э., из которых 5 относятся к Ямной культуре (поздний период), а 6 – к 
культуре Многоваликовой керамики (КМК). Все захоронения находились 
в непосредственной близости от многослойного городища Картал и тяго-
теют к древнейшим Дунайским переправам. 

Основная часть ямных захоронений представлена грунтовыми моги-
лами. Прослежен лишь один курган, полностью снивелированный позд-
ними сооружениями. В его насыпь была впущена группа погребений КМК, 
представлявшая собой компактный могильник. Судя по погребальному 
обряду и инвентарю, имелись как ранние, так и поздние комплексы дан-
ного культурного образования. Предположительно здесь, на мысу, окру-
женном с трех сторон разливами дельты Дуная, располагалась сезонная 
стоянка (зимник?) ранних скотоводов. Примыкающая к мысу плавневая 
зона служила местом непосредственной жизнедеятельности популяции. 
Преобладание бескурганных захоронений Ямной культуры обусловлено 
крайне малой полезной площадью мыса и цикличностью эксплуатации 
данного участка в периоды ранней–средней бронзы, не требующей каких-
то монументальных наземных маркеров (курганов). 

Архитектурно-археологические исследования пещерного 
Лядовского монастыря возле с. Лядова Могилев-Подольского 

района Винницкой области

Лариса ВИНОГРОДСКАЯ

Лядовский скальный мужской монастырь, памятник национального 
значения, расположен на террасах крутого склона опоковых скал над Дне-
стром на границе с Молдовой. Согласно плану реставрационных работ, на 
территории монастыря были проведены архитектурно-археологические 
исследования на террасе 1, где находятся основные монастырские храмы 
(сделаны обмеры и планы объектов): церковь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи, церковь Св. Параскевы, церковь Св. Антония, келия Св. Анто-
ния и подземное сооружение перед церковью Св. Параскевы. Это позволи-
ло предположить, что строительство некоторых храмов велось по визан-
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тийским образцам. На террасе 2 на склоне горы, которая находилась ниже 
террасы 1, было заложено три траншеи вдоль каменной подпорной стены 
XIX в., в которых зафиксировано два культурных слоя, отделявшихся один 
от другого и насыщенных материалами (керамика), соответствующими 
VII–XІV и XVII–XVIII вв. 

По легенде, этот монастырь основал Св. Антоний по дороге из Афо-
на в Киев, но четких доказательств достоверности таких сведений нет. И 
только проведенные архитектурно-археологические исследования на тер-
ритории Лядовского монастыря помогли выяснить предпосылки предпо-
сылки возникновения монастыря и особенности его существования в те-
чение времени. Наслоения VІІ–XIV вв., обнаруженные во время раскопок 
в траншеях 1–3, свидетельствуют о существовании монастыря (скита?) в 
славянское время и в течение древнерусского (керамика ХIII в.) и молдав-
ско-литовского периодов. На ХVII–XVIII вв. приходится расцвет мона-
стыря (казацко-турецкий период), а расширение территории монастыря 
в новые времена (XIX в.) проводилось путем перестройки и достройки 
существующих объектов. 

Миграции медного и бронзового века в контексте 
развития металлургии

Светлана ИВАНОВА

В позднем энеолите и раннем бронзовом веке отмечаются передви-
жения различных групп населения. Причинами миграций мог быть поиск 
источников сырья (камень, кремень, металл), выделяют и аграрную коло-
низацию. Предполагается в качестве стимула миграций поиск технологи-
ческих инноваций. Медные руды, в зависимости от характера входящих в 
их состав соединений, подразделяют на оксидные и сульфидные. Преиму-
щество сульфидных руд в том, что они распространены шире, в то время 
как оксидные проще в использовании. С началом бронзового века свя-
зывают переход к сульфидным рудам. Но для их обработки необходимо 
значительное количество древесины – дополнительное топливо требуется 
при подготовке к плавке (обжиг). Так, для производства 1 кг меди из 30 кг 
сульфидной руды данная 300 кг древесного угля; чтобы изготовить 1 тонну 
угля, уходит от 12 до 20 кубических метров древесины. Для этого подле-
жит вырубке 19 акров (7,7 га) леса только для плавильных печей. 

Металлургическое производство уже через 10 лет вызывает обезлесе-
ние в крупных масштабах, следовательно, затраты на буксировку леса или 
руды будут увеличиваться ежегодно. Поэтому не должен удивлять поиск 
населением новых месторождений, расположенных в более благоприят-

ных для металлургии условиях, или мест, удобных для металлургического 
производства. Исследователи отмечают, что в Альфёльде (Большая Вен-
герская равнина) отсутствуют месторождения важных природных мине-
ралов (медь, олово, соль). Несмотря на это, уже в середине III тыс. до н.э. 
данная территория была наиболее высокоразвитой в Карпатском бассей-
не, а в позднебронзовом веке здесь формируется один из наиболее значи-
тельных металлургических центров в Европе. Сырье для бронзолитейных 
мастерских было привозным, и это вполне естественно – перевозить руду 
гораздо рациональнее, чем древесину.

О погребениях ранних кочевников с «фракийской 
керамикой» в Северном Причерноморье

Майя КАШУБА, Надежда ГАВРИЛЮК, Эльке КАЙЗЕР

В захоронения ранних кочевников IX–VIII/начала VII в. до н.э. в Се-
верном Причерноморье сопроводительные пища и питье нередко помеща-
лись в сосуды из глины. Несмотря на хрупкость и малую пригодность в 
условиях кочевого быта, во многих погребениях они были единственными 
изделиями. 

Основы изучения этой категории находок были заложены А. И. Те-
реножкиным (1976). В этом направлении важны работы А. И. Мелюко-
вой (1979), Н. А. Гаврилюк (1979; 1989), С. А. Скорого (1999), И. В. Бруяко 
(2005), С. В. Махортых (2005), М. Н. Дараган и В. А. Подобеда (2013) и др. 
Выяснилось, что в степных северопричерноморских погребениях присут-
ствуют несколько разных по происхождению групп керамики, при этом 
«фракийские сосуды» считались малочисленными. Пересмотр концепции 
культурно-исторического развития лесостепи Северного Причерноморья, 
включая Восточное Прикарпатье, и понижение хронологии предскиф-
ского и раннескифского периодов позволяют по-иному рассмотреть эту 
категорию находок. К ней относятся кубки, кубковидные сосуды, корча-
ги, черпаки и кувшины (более 40). Предварительное картографирование 
«фракийских сосудов» показывает меридиональный и широтный векторы 
их распространения. Комплексы IX – начала VIII в. до н.э. с посудой, сопо-
ставимой с керамикой культуры поздняя Сахарна, расположены компак-
тно по отношению друг к другу, тяготеют к Черноморскому побережью и 
нижним течениям рек, единично заходя вглубь лесостепной зоны (мери-
диональный вектор). 

Погребения VIII – начала VII в. до н.э. с посудой, сопоставимой с ке-
рамикой культуры Басарабь-Шолдэнешть, показывают большую рассеян-
ность по отношению друг к другу и сравнительно широкое распростране-
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ние (широтный вектор). Можно полагать, что в VIII – начале VII в. до н.э. 
мобильные сообщества освоили степь и южные пределы лесостепи Север-
ного Причерноморья.

Работа выполнена при поддержке Фонда Фольксваген (Германия), грант № 90 216.

Косторезная мастерская на поселении 
эпохи поздней бронзы Луковка

Дмитрий КУШТАН

В 2009–2011 гг. проводились археологические исследования на место-
нахождении эпохи поздней бронзы Луковка (Центральная Украина). Кера-
мический комплекс позволил отнести памятник к бережновско-маёвской 
срубной культуре (поздний этап) с элементами сабатиновской, тшинецкой 
и малополовецкого типа (XIV в. до н.э.). В исследованном объекте – кот-
ловане – помимо фрагментов керамических сосудов, камней, обнаружены 
кости животных (преимущественно КРС). Среди них – несколько орудий 
труда и серия трубчатых костей, имеющих следы распиливания с целью 
получения заготовок для производства наконечников стрел. Целый такой 
наконечник был найден там же – втулчатый, пулевидной формы с ланце-
товидным острием. Значительное число однотипно обработанных костей 
свидетельствует о специализации луковского мастера-костореза по изго-
товлению наконечников стрел. 

Процесс этот включал: отпиливание эпифизов кости конечности 
(плюсны и пясти быка); полученная при этом средняя трубчатая часть рас-
щеплялась на стержни, которые и служили заготовками для наконечников. 
Далее следовали обработка поверхности абразивом и сверление втулки. В 
качестве абразивов могли использоваться найденные там же камни с ра-
бочей поверхностью. Вероятнее всего, обнаруженный в Луковке объект, 
помимо места сброса бытового мусора, служил для утилизации отходов 
косторезного производства. По заключению В. Панковского, который из-
учал костяную индустрию памятника, здесь наблюдается множественное 
повторение образцов технологических операций, то есть производство 
было в значительной степени массовым и серийным, специализированным 
на изготовлении наконечников стрел. Аналогии луковскому наконечнику 
известны в культуре Ноуа (поселение Гирбовец).

Об одной группе дипинти на амфорах типа 75 по И. Б. Зеест

Денис МАСЮТА

В тип 75 по И. Б. Зеест объединены широкогорлые красноглиняные 
амфоры со сложнопрофилированными ручками, овальным туловом и 
конической ножкой. Находки этих амфор известны в Средиземноморье, 
Западном Причерноморье, но наибольшее распространение они получи-
ли в Северном Причерноморье, где и было налажено их производство во 
второй половине ІІ – середине ІІІ в. н.э. На горлах рассматриваемых амфор 
встречаются дипинти, среди которых отдельную группу составляют мет-
ки красной краской в виде ветви, нанесенные кистью в средней или ниж-
ней части горла. По одной такой метке было обнаружено в Тире и Балакла-
ве, еще семь – в Танаисе, где в большинстве случаев рядом с изображением 
ветви расположена надпись ΣАМ. 

Б. Бётгер и Д. Б. Шелов, отмечая, что надпись ΣАМ является сокраще-
нием личного имени, предположили, что знаки в виде ветви указывают на 
растительное происхождение содержимого амфор – оливы или оливковое 
масло. По мнению П. Дычека, таким продуктом мог быть майоран. Однако 
эти растения не культивировались в Северном Причерноморье. К тому же 
наиболее убедительным выглядит предположение А. Опаица о транспор-
тировке в амфорах этого типа соленой рыбы. По-видимому, данные дипин-
ти не имеют отношения к содержимому тары.

Следует отметить, что изображение ветви зафиксировано на двух 
клеймах с именем Каллистрата, оттиснутых на ручках амфор типа 75 по    
И. Б. Зеест, найденных в Ольвии. Известно, что содержание некоторых над-
писей на италийских амфорах соответствует информации, заключенной в 
клеймах производителей тары. В связи с этим можно предположить, что ди-
пинти в виде ветви наносили на амфоры в производственном центре до их 
заполнения содержимым. И если они несли ту же функцию, что и клейма, 
надпись ΣАМ может представлять собой сокращение имени фабриканта.

К характеристике римского гарнизона в Тире

Олег САВЕЛЬЕВ

Римские военные отряды эпизодически появлялись в Тире, скорее 
всего, начиная с середины I в. н.э. Постоянный же гарнизон располагается 
здесь в начале II в., после дакийских войн императора Траяна. Раскопками 
открыты строительные объекты, относящиеся к гарнизону, состоявшему 
из вексилляции, ауксилии и классиариев, которыми командовал центури-
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он. На территории цитадели обнаружено большое количество фрагмен-
тов кровельной черепицы с клеймами легионов I Italica, V Macedonica и XI 
Claudia. В здании вексилляции найдены разные изделия, датирующиеся II – 
первой половиной III в. н.э., а также железные противокавалерийские ежи 
и наконечники копий(?). Изучение археологического материала позволило 
выявить ряд предметов, которые использовались и в воинской амуниции. 
Среди них некоторые типы Т-образных фибул, поясные пряжки, ременные 
пластины и наконечники. Детали вооружения представлены несколькими 
костяными бутеролями ножен мечей. У всех находок есть многочисленные 
аналоги в ряде пунктов на территории Римской империи, в основном в 
местах дислокации воинских подразделений. Не исключено, что именно с 
военными в Тиру попали мортарии с латинскими клеймами. Интересной 
находкой является конское украшение – ажурная лунница. Несмотря на 
традиционную форму, некоторые детали свидетельствуют о вероятном ло-
кальном ее изготовлении. С религиозной жизнью военнослужащих связа-
ны терракотовые статуэтки воинов с подвесными конечностями, рельефы 
с изображением фракийского всадника, посвящения божествам. Хроноло-
гия изделий в целом подтверждает мнение о выходе военного контингента 
из города около середины III в. н.э., в период «скифских» войн. Выделяемые 
вещи дополняют характеристику экипировки и быта римских солдат, со-
ставлявших гарнизон Тиры во II – первой половине III в. н.э.

Скифский звериный стиль и грифовые кинжалы Евразии

Денис ТОПАЛ

Во второй половине VI в. до н.э. на территории Европейской Скифии 
появляются акинаки с реалистичным орнитоморфным навершием, не свя-
занные с раннескифскими центрами производства акинаков с простыми 
антенными навершиями. По всей видимости, появление орнитоморфных 
и зооморфных наверший укладывается в рамки общей евразийской тра-
диции – кинжалы с навершиями в виде противопоставленных головок 
хищных птиц появляются на всей территории скифского мира. Особо вы-
деляется несколько регионов, где подобные кинжалы были наиболее по-
пулярны: Волго-Уралье, Семиречье, Западная Сибирь и Северный Китай. 
Представляется наиболее вероятным, что роль исходной территории, где 
формировались каноны изображения и морфология грифового кинжала, 
больше  всего подходит центральноазиатскому источнику культурогенеза, 
включающему Алтай, Туву и Хакасско-Минусинскую котловину. На это 
может указывать обилие и разнообразие видов грифовых кинжалов (же-
лезных и биметаллических), среди которых есть разновидности, характер-

ные исключительно для Саяно-Алтая – изделия с перекрестиями в виде 
фигур припавших хищников. 

В Причерноморье реалистичное орнитоморфное навершие (типа Гэи-
чана) появляется на широкой серии мечей и кинжалов с сегментовидным 
перекрестьем. С V в. до н.э. начинается упрощение орнитоморфного на-
вершия, отход от реалистичности. И уже в конце V в. до н.э. орнитоморф-
ное оформление окончательно схематизируется, превращаясь в орнамен-
тальный прием. Со временем типологическая серия антенных наверший в 
виде головок хищных птиц, начиная с крупных реалистичных форм, по-
степенно эволюционирует в сторону минимизации и схематизма, возмож-
но, связанного с утерей изначального представления об образе.

Генералка 2 в контексте исследований сооружений типа 
causewayed enclosures 

Олег ТУБОЛЬЦЕВ, Симон РАДЧЕНКО

В докладе, подготовленном членами «Новой археологической шко-
лы», предложена попытка комплексного анализа результатов раскопок па-
мятника Генералка 2 на острове Хортица. Этот уникальный объект пред-
ставляет два этапа развития ямной культуры. Результатом выполненных 
работ стало открытие круговой системы рвов, состоящей из прерывистых 
элементов и дуг, ориентированных на север и северо-запад.

Наиболее интересным компонентом в архитектуре памятника стал 
так называемый северо-западный дуговой элемент, который состоит из 
двух симметрично расположенных рвов и столбовой конструкций. Стра-
тиграфия и планиграфия северо-западной дуги дает возможность убеди-
тельно доказать, что время начала сооружения всего комплекса связано с 
носителями традиции, близкой к среднему слою Михайловского поселе-
ния. Второй этап существования памятника отражает время распростра-
нения традиций классического типа, близкого к верхней Михайловке. Эти 
выводы подтверждены серией радиоуглеродных анализов на памятнике.

Архитектурная структура нижнего горизонта позволяет связать 
Генералку 2 с европейской проблематикой изучения памятников типа 
causewayed enclosures. Комплексный анализ дает возможность сформули-
ровать основные черты, присущие этой конструкции в контексте европей-
ских объектов такого типа: иерархичность, ритуализированность, утили-
тарность символического языка. В докладе продемонстрированы резуль-
таты археологических раскопок северо-западной дуги и предложена по-
пытка анализа Генералки 2 и других памятников типа causewayed enclosures 
с позиций культурной антропологии. 
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Методологический перелом в советской археологии 
(1929–1934): взгляд из Киева

Дарья ЧЕРКАССКАЯ, Игорь ЦЕУНОВ

20-е гг. ХХ в. ознаменовались существенными преобразованиями во 
всех сферах жизни. Безусловно, сохранение старой, дореволюционной на-
учной традиции было недопустимо для молодого советского общества. В 
частности, в археологию вопрос создания марксистской науки проник к 
концу 20-х гг. ХХ в., представляя собой методологическую дискуссию о 
самой природе археологии. Однако центрами обсуждения стали учрежде-
ния Москвы и Ленинграда.

Традиционно считается, что методологическая дискуссия – явление 
исключительно столичное, что, собственно, и отображено в работах со-
временных исследователей, которые специализируются на изучении исто-
рии археологии. Однако документы, которые сохранились в Научном ар-
хиве ИА НАНУ, позволяют рассматривать ученых киевского институци-
онального археологического центра как участников этой дискуссии. Это 
исследование, в свою очередь, в дальнейшем дает возможность под другим 
углом взглянуть на ситуацию в советской археологии конца 20-х – первой 
половины 30-х гг. ХХ в. 

В советской Украине тщательно следили за ходом дискуссии о при-
роде археологии. Так, киевский историк, декан исторического факультета 
университета им. Т. Г. Шевченко, К. Штеппа конспектировал доклад пред-
ставителей «нового археологического направления». А археолог и музей-
щик С. С. Магура подготовил выступление, посвященное развенчанию 
«буржуазной схемы Городцова» и ее влиянию на деятельность украинских 
исследователей. Хронологически подобные конспекты и выступления по-
являлись как следствие декларирования теоретических положений в Мо-
скве и Ленинграде. 

В период с 1934 по 1938 гг. украинскую археологию постигли инсти-
туциональные преобразования. Всеукраинский археологический комитет 
был преобразован в Институт истории материальной культуры, который, 
в свою очередь, просуществовал непродолжительное время и был реор-
ганизован в Институт археологии. Институциональные преобразования 
были напрямую связаны с теоретической дискуссией о природе археоло-
гии, что с годами вылилось на практике в изменения организации иссле-
дования древностей в Украине.

Хозяйственные постройки трипольской культуры

Дмитрий ЧЕРНОВОЛ

Хозяйственные постройки трипольской культуры можно распре-
делить на две группы. К первой группе относятся постройки, по своей 
конструкции аналогичные площадкам. Ко второй группе относятся хо-
зяйственные объекты, в которых не сохранилось следов конструкции. По-
стройки первой группы:

1) Складское помещение – площадка малых размеров (петренской 
группы), в которой отсутствовало пространство, предназначенное для 
проживания человека. Вся площадь постройки была заставлена посудой. 
На этой площадке были впервые обнаружены пифосы (7 экземпляров), не 
известные ранее для построек этой группы.

2) Постройка для плавки меди – одноэтажная постройка с грунтовым 
полом и глинобитными стенами, а также ямой внутри нее для утилизации 
отходов от плавки руды.

3) Постройки размерами 4×4 м с корытом размерами 2×2 на грунто-
вом полу. В одной из построек возле корыта размещалось 6 зернотерок. 
Известно 4 таких постройки. Эти сооружения размещены практически 
впритык к жилой постройке. Возможно, в них происходил процесс при-
готовления пищи большим коллективом к определенному празднику.

Постройки второй группы:
1) Вымостки: обнаружены на всех этапах развития культуры. Разме-

щены в непосредственной близости от жилищ. Возможно, использовались 
как открытые очаги для приготовления пищи в летнее время. Вокруг од-
ной из вымосток были обнаружены камни, установленные квадратом на 
расстоянии 3 м один от другого. Они были интерпретированы как пяточ-
ные камни от столбовой конструкции для навеса, что превращает указан-
ную конструкцию в специализированную постройку.

2) Ямы: со второй половины развития трипольской культуры (этап 
В/ІІ) в ямах обнаружены следы кремневого производства с организацией 
рабочего места. Также предположительно наличие навесов, что делает из 
них специализированные мастерские. Таким образом, мы имеем основа-
ния предполагать существование пяти вариантов хозяйственных постро-
ек в трипольской культуре.
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CENTRUL DE ETNOLOGIE

Sentimentul de apartenență etnică 
în comunitățile urbane ruse din or. Chișinău

Maria AXENTI

Cercetările despre comunitățile urbane locale sunt abia la faza incipientă. 
Astfel, în or. Chișinău au fost studiate două comunități urbane ruse. Prin „comu-
nitate urbană” înțelegem un grup, organizat din propria inițiativă, ai cărui mem-
bri sunt uniți de interese comune și legături emoționale, iar însăși comunitatea 
are rolul de catalizator social în limitele unui spațiu determinat.

În or. Chișinău, ca și în alte orașe, comunitățile urbane se formează în 
baza valorilor și intereselor comune, iar pe parcursul cercetării s-a observat 
că în spațiul urban tipul de activitate (odihna, interesele, hobby, profesia ș. a.) 
prevalează asupra etnicității și, în circumstanțele vieții urbane, sentimentul de 
apartenență etnică se actualizează mai rar.

Totodată, trebuie să remarcăm importanța competențelor lingvistice. Lim-
ba rusă este unul dintre markerii principali ai identității etnice a rușilor atât din 
Moldova cât și din or. Chișinău inclusiv. Astfel, se deosebesc unele comunități 
urbane în care domină comunicarea în limba rusă, chiar dacă aceasta nu este 
o regulă definitivă. Am efectuat o cercetare calitativă anume în mediul a două 
comunități urbane ruse. Formarea acestora este determinată de niște competențe 
sociale de bază precum organizarea, comunicarea, conceptualizarea. Membrii 
de etnie rusă se simt confortabil într-un grup unde pot vorbi în limba mater-
nă, iar alți membri de altă etnie, la fel, se încadrează ușor în grup dacă dețin 
competențele lingvistice necesare. Analizând activitatea comunităților urba-
ne ruse, putem conchide că limba rusă este un instrument de comunicare, iar 
condițiile și regulile după care funcționează comunitățile urbane nu pun accen-
tul pe sentimentul de apartenență etnică, aceasta actualizându-se, de obicei, într-
un context mai larg, politico-istoric.

Talismanele în obiceiurile de familie la bulgarii din Moldova

Emilia BANCOVA

În obiceiurile de familie ale bulgarilor din Moldova, până în zilele noastre se 
utilizează diferite talismane protectoare, scopul cărora este de a alunga spiritele 
rele ce influiențează bunăstarea și sănătatea oamenilor. Putere apotropaică o poa-
te avea pâinea de ritual „martenița”, „survacnița”, florile pentru moașe „za babata”, 

obiecte din gospodărie, precum este fuiorul, toporul, mătura, vătraiul ș. a., cărora 
în credința populară le-au fost atribuite semnificații magice și funcții rituale.

De cele mai dese ori, rolul de amuletă o constituia un șnur răsucit în 
două fire, alb și roșu. Din ele erau confecționate „martenichki”, ce erau legate 
nou-născuților și lăuzei, la încheietura mâinii. Se credea că culoarea roșie este 
aducătoare de sănătate, putere de viață, iar culoarea albă era simbolul purității 
gândurilor, trupului și sufletului. Deochiul era evitat prin coaserea la căciulița 
nou-născutului a unei mărgeluțe albastre și a unei cruciulițe, astfel se proteja 
pruncul de forțele malefice. Firele roșii erau cusute pe cămășuța îmbrăcată direct 
pe piele, care, de regulă, era cămașa de botez. Pe larg se utilizau usturoiul și ceapa. 

Printre practicile apotropaice la bulgarii din Moldova s-a păstrat așa-zisa 
„muska”. Aceasta este un fel de punguță, sub formă de triunghi, în care se puneau 
semințele plantelor rituale sau foi de hârtie pe care erau scrise texte de rugăciuni 
și numele purtătorului, căruia era dedicată această „muska”. 

Formarea imaginii Rusiei la diferite grupe de vârstă 
în Republica Moldova

Irina CAUNENCO

Analiza generațiilor face posibilă identificarea dinamicii și a legităților de 
dezvoltare a societăţii, precum și înţelegerea procesului de transmitere culturală 
în cadrul societăţii în curs de schimbare. Cercetarea a fost realizată în cadrul pro-
cesului de studiu al imaginii Rusiei la diferite grupe de generații (componența de 
vârstă 25-60 de ani). Metoda de bază în studiu a fost interviul semi-structurat, 
orientat pe problemă. 

Au fost identificate diferenţe la generații în ceea ce privește imaginea Rusiei: 
în rândul tinerei generaţii, imaginea Rusiei se caracterizează prin variabilitate 
mare – de la idealizare până la negativ-mitic; generaţia de adulţi – de la „prezen-
tul” clar – pozitiv, până la „trecutul ireversibil” nostalgic. Generaţia perioadei 
până la „restructurare (perestroika)” (de la 40 la 50 de ani) alocă imaginii Rusi-
ei, elementele „cultura”, „piaţa muncii”, o multitudine de resurse. Generația post 
„restructurare” (de la 18 la 36 de ani) evidenţiază mai des în imaginea Rusiei 
caracteristicile geopolitice și economice: zonă de mari resurse, teritoriu mare, 
puterea militară, utilizarea neeficientă a resurselor naturale, precauţie în ceea ce 
privește politica externă. E de evidențiat relevanța impactului generativei a treia 
asupra formarii imaginii Rusiei. Imaginea Rusiei poate fi descrisă ca adunată, 
ruptă (fragmentată), „cârpită”.

Studiul a fost realizat cu susținerea FP7 ERA.Net RUS Plus (16:80013 16.06.01 : 
proiectul „Percepţia Rusiei în Eurasia: Memorie, Identitate, Conflicte”).
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Cercetarea valorilor culturale de bază ale tineretului rrom instruit

Natalia CAUNOVA

Psihologia grupurilor etnice este unul dintre cele mai importante subiecte 
ale cercetărilor social-psihologice. Importanţa acestor cercetări este condiţionată 
de aceea că omul își realizează activitatea vitală ca un reprezentant al unei culturi 
și al unui grup etnic anumit. Valorile grupale ale uneia sau altei grupe etnice 
reprezintă baza motivaţiei general-grupale, determină direcţia activităţii grupale 
și personale, precum și relaţia faţă de viitor. Valorile culturale la nivel de grup 
(după Sch. Schwartz) determină metodele prin care diferite comunităţi soluţi-
onează problemele de bază ale reglării activităţii vitale umane. Cercetarea ori-
entărilor cultural-valorice (după metodologia lui Sch. Schwartz) ale tineretului 
rrom instruit a arătat următoarea ierarhie a valorilor. Cele mai importante blo-
curi valorice pentru tineretul rrom instruit sunt egalitatea de șanse, autonomia 
intelectuală şi Măiestria, cele mai puţin importante blocuri valorice sunt armonia 
și ierarhia. O poziţie intermediară ocupă blocurile autonomia afectivă și conser-
vatismul. Este necesar de menţionat că pentru blocurile valorice, care reflectă 
valorile individuale, s-au obținut parametri înalţi, iar pentru blocurile valorice 
colective – parametri mici. Astfel, orientarea spre egalitate, succesul social, au-
todeterminare, libertate și creaţie, atât în societate, cât și în propriul grup etnic, 
sunt o motivaţie dominantă a tineretului rrom instruit. 

Datele obținute necesită în continuare o cercetare a conţinutului și analizei 
blocurilor valorice. Acest lucru este condiţionat și de vectorul cercetării ulterioa-
re a combinării valorilor culturale cu alegerea traiectoriei cercetării individuale. 

Tradiție, economie și ideologie în rudenia spirituală din nășie 
la românii din Basarabia

Ludmila D. COJOCARU

Comunicarea prezintă analiza registrului de atitudini și comportamente 
consemnate în cultura populară din Basarabia la finele secolul al XIX-lea – fi-
nele secolului al XX-lea prin abordarea funcției, rolului și semnificației rude-
niei spirituale din nășie – instituție fundamentală în organizarea comunității 
tradiţionale românești. Cercetarea nășiei în contextul transformărilor sociale, 
ideologice/politice, economice din această perioadă relevă dinamica mutațiilor 
culturale și dilemele comunităților locale în efortul de perpetuare a identității și 
interacțiunea cu provocările modernizării. Instituția nășiei a fortificat, adesea, 
identități de neam, iar nașii de cununie, în această perioadă, ajung să fie aleși cu 
desăvârșire numai dintre rudele apropiate. Evident, într-un context cultural vi-

treg tradițiilor și obiceiurilor ancestrale, sistemul de înrudire spirituală din nășie 
și-a elaborat propriile strategii de perpetuare, adaptate necesităților sporite de 
solidaritate și comuniune ale societății aflate în plină modernizare.

Obiceiuri de înmormântare în perioada actuală

Carolina COTOMAN

După cum menționează Elena Rodica Colta că toate lucrurile existente în 
lumea aceasta, că tot ce se află sub puterea timpului, viaţa omului are și ea un 
caracter trecător. Moartea închide un ciclu, este sfârșitul timpului pământean al 
omului, întoarcerea în lumea strămoșilor, generatoare de noi vieţi. Din această 
perspectivă mitologică, între naștere, moarte și renaștere nu exista nici o ruptură. 
Nimeni nu se poate opri într-unul din aceste momente. Mișcarea, regenerarea 
continuă la nesfârșit. Lumea își are rânduiala ei, în care este integrată și moartea. 
Mortea, ca un dat firesc al devenirii umane, generează atitudini și comporta-
mente menite să conștientizeze la nivelul comunităţii apropierea și acceptarea 
trecerii în lumea de dincolo. Conform gândirii tradiţionale, este vorba despre o 
trecere de la o stare (viaţă) la alta (moarte), puternic ritualizată în lumea satului. 
Comunicarea va fi focalizată, după cum indică și titlul, aspecte ale obiceiurilor 
de înmormântare în perioada actuală în unele localități din Republica Moldova. 
Altfel spus, în aceste localități cercetate au reușit să conserveze până azi în scena-
riul morţii și al înmormântări unele reminiscenţe arhaice, care ies din canoanele 
bisericilor, dar care, potrivit gândirii tradiționale, nu pot fi omise, pentru a nu 
perturba „drumul” celui care iese din lumea aceasta și intră în lumea de dincolo.

Prezentând unele practici, credinţe și rituri conservate încă parţial de me-
moria culturală locală, articolul reconstituie implicit nevoia de a conserva acele 
obiceiuri de înmormântare care s-au mai păstrat până în prezent.

Sărbătorile rurale ale bulgarilor din Republica Moldova

Alexandr COVALOV

Sărbătorile la care iau parte majoritatea locuitorilor joacă un rol important 
în viaţa comunităţilor rurale. În șirul acesta se înscriu, înainte de toate, hramul 
bisericii, așa-zisele „сбор” (adunare) şi „черкуване” („курбан” al întregului sat, 
care la etapa iniţială era dedicat duhului protector al satului sau al unei anumite 
localităţi). hramurile bisericești deseori sunt petrecute în comun cu сбор-urile. 
Uneori, la acest сбор participau locuitorii din mai multe sate. De exemplu, în sa-
tul Valea Perjei, raionul Taraclia, hramul bisericii cade în ziua lui Sfântul Nicolae 
de Vară. Tot în această zi are loc și сбор-ul. În trecut, în aceeași zi, de asemenea, 
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organizau un сбор comun locuitorii din cele trei sate învecinate. Evenimentul 
se desfășura la îmbinarea hotarelor celor trei localităţi. „Черкуване” face parte 
din obiceiurile cele mai vechi, precreștine. În satul Tvardiţa, bunăoară, în ziua 
de luni, în ajunul sărbătorii „Преполовение” (miercuri, a 25-a zi după Paști), 
pentru întreg satul se organizează un курбан numit de localnici „Черкуване за 
Господя”. Din spusele oamenilor bătrâni, strămoșii lor, după ce s-au statornicit 
în Basarabia, au jurat că vor celebra această zi „în numele Domnului”, în semn de 
recunoștinţă pentru că i-a ajutat să se salveze și să se instaleze într-un loc bun. 
În această zi, întreg satul se adună în afară localităţii, la răspântia drumurilor, 
unde în mod special a fost înălţată o cruce. Aici preotul sfinţește курбан-ul, după 
aceea începe serbarea în comun. 

Această categorie de sărbători contribuie la consolidarea unităţii, la extin-
derea contactelor în mediul colectivităţii rurale, la conservarea și transmiterea 
tradiţiilor din generaţie în generaţie. 

Tradiția hadjalâc la găgăuzi în contextul formelor istorice 
de pelerinaj ortodox

Elizaveta CVILINCOVA

Pentru prima dată în găgăuzologie este studiat fenomenul religios și etno-
cultural al găgăuzilor – hadjalâc – pelerinajul la Ierusalim pentru închinare la 
Mormântul Domnului. Această tradiție, care este una din cele mai vechi tipuri 
de închinare la creștini, s-a păstrat printre găgăuzi într-un mod intact pe parcur-
sul mai multor veacuri. Acesta se considera cel mai mare pelerinaj dintre toate 
tipurile care existau. Pe parcursul cercetării acestei teme, autorul a folosit toate 
izvoarele disponibile. Datorită utilizării diverselor surse a fost posibil ca în lucra-
re să fie reflectat un tablou viu al pelerinajului găgăuzilor. 

Bazându-se pe studiul formelor istorice ale acestui fenomen, răspândit 
la găgăuzi în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, și pe analiza 
funcțiilor și codurilor practicii tradiționale, autorul conchide că hadjalâc, după 
un șir de caracteristici, se deosebește considerabil de alte forme de pelerinaj or-
todox. Scopul acestuia nu era doar o reînnoire spirituală, ci o renaștere completă 
a omului printr-un șir de ritualuri de inițiere (închinarea la Mormântul Domnu-
lui, scăldatul în râul Iordan, care era perceput drept un ritual de spălare a tuturor 
păcatelor, primirea titlului de „hadjî” ș. a.). O parte integrantă a acestei tradiții 
popular-religioase erau ritualurile de petrecere și întâlnire a pelerinilor de către 
toată comunitatea rurală, ceea ce îi permite să se „înscrie” și ea în tradiția cultu-
rală, dar aceasta a și contribuit la păstrarea obiceiului. Pelerinajul în Țara Sfântă 
(Orientul Creștinesc) constituie o parte importantă a culturii ortodoxe și a vizi-
unilor tradiționale ale găgăuzilor.

Comunitatea evreiască din Cetatea Albă (Moncastro): 
etapele formării (secolele XIV–XV)

Victor DAMIAN

Din perioada formării teritoriale a Ţării Moldovei, printre supușii domnito-
rilor era și populaţia evreiască nenumeroasă. Către începutul secolului al XV-lea, 
Ţara Moldovei a inclus în componenţa sa orașele portuare de pe litoralul Mării 
Negre – Cetatea Albă (Moncastro) și Chilia, în care evreii locuiau încă din peri-
oada de până la formarea Ţării Moldovei. Cel mai probabil, cel mai vechi grup 
de evrei era reprezentat de locuitorii Cetăţii Albe. Ei, într-o oarecare măsură, 
puteau fi participanţi la comerţul din Marea Neagră și Marea Mediterană. 

Includerea Cetăţii Albe în comerţul internaţional a fost determinată de am-
plasarea geografică a orașului între centrele comerciale importante – Constanti-
nopol și orașele crimeene Chersonesul Tauric, Caffa ș. a., unde din Evul Mediu 
timpuriu existau comunităţi evreiești și colonii comerciale destul de importante. 
La strămutarea evreilor în Cetatea Albă a putut să contribuie persecutarea evre-
ilor de către împăraţii bizantini. Către secolul al XV-lea, când Cetatea Albă a 
intrat în componenţa Ţării Moldovei, acolo deja exista o comunitate evreiască. 
Despre aceasta se menţionează în viaţa sfântului martir Ioan cel Nou, care se 
referă la secolul al XIV-lea. Totuși, deja în anul 1484, Imperiul Otoman cucerește 
Cetatea Albă de la Ţara Moldovei, după care cea mai mare parte a populaţiei ora-
șului a fost fie distrusă, fie înrobită. De la sfârșitul secolului al XV-lea, în Cetatea 
Albă încep să se strămute reprezentanţii grupului subetnic de evrei-sefarzi, care 
au fugit după alungarea lor din Spania și Portugalia în Imperiul Otoman. În mare 
parte, anume aceste evenimente au influenţat formarea viitoarei imagini etno-
culturale a comunităţii evreiești din Ţara Moldovei. 

Catagrafia Basarabiei din anul 1817 – 
sursă pentru cercetările etno-demografice

Adrian DOLGHI, Alina FELEA

În studierea proceselor evoluției istorice și etno-demografice a Basarabiei, 
un rol important îl au Catagrafiile și recensămintele, rămânând surse inepuizabi-
le pentru cercetările istoricilor, demografilor și etnologilor. Deși o parte a acestor 
documente au fost publicate și explorate, unele aspecte ce țin de problemele et-
no-demografice rămân neelucidate. La 25 iulie 1816 namestnicul plenipotențiar 
al Basarabiei A. Bahmetiev a dispus organizarea „unei revizii a populației” în 
legătură cu necesitatea depunerii jurământului față de împărat, iar prin ucazul 
din 19 ianuarie 1817 slugerului Iordache Gafencu și medelnicerului Strejescu 
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li se indică să efectueze recensământul populaţiei în conformitate cu stările so-
ciale. În arhivele din Republica Moldova, documentele primare lipsesc. Datele 
Catagrafiei din 1817 au fost publicate în 1907 în „Труды Бессарабской губерн-
ской ученой архивной комиссии”; unele date generalizate au fost publicate în 
„Revista Societăţii istorico-arheologice bisericești din Chișinău” și date parțiale 
se întâlnesc în lucrările lui I. Nistor, Șt. Ciobanu și C. Tomescu. Deși sunt ine-
xacte, datele Catagrafiei oferă un tablou cât de cât real al apartenenței juridice a 
moșiilor din Basarabia, anexată în 1812 la Imperiul Rus; prezintă componența 
etnică a populației – pe fiecare localitate, ținut, târg, oraș și întreaga regiune. 
Documentul este deosebit de prețios pentru restabilirea cartografică a organiză-
rii administrative a regiunii în anul 1817, perioadă pentru care nu avem o hartă 
a Basarabiei. Este și un izvor important ce relatează despre ocupațiile populației 
Basarabiei, precum și despre resursele naturale și economice ale regiunii. 

Datele privind numărul populației, obţinute în cadrul acestui recensământ, 
nu erau reale, fiindcă nu au fost incluși posesorii de moșie și cetăţenii străini; 
funcţionarii au semnalat faptul că mulţi locuitori fugeau și se ascundeau, fiindu-
le frică. Dacă rezumăm pe întreaga Basarabie, vom constata circa 92946 de fami-
lii, date pe care le-am constatat ca fiind prezentate cu greșeli de calcul. Numărul 
populației calculat de Șt. Ciobanu este de 491904 de locuitori. Comunicarea se 
va axa pe prezentarea cartografică a datelor cu caracter demografic și etnografic 
ale Catagrafiei din 1817.

Istoria unei fotografii din satul Beșalma–Comrat

Ivan DUMINICA

Cunoscuta fotografie a unei familii găgăuze din satul Beșalma, județul 
Tighina, a fost publicată pentru prima dată în revista științifică din Moscova 
„Etnograficheskoe obozrenie” („Этнографическое обозрение”, 1900) de către 
etnograful rus Valentin Moșkov. Această fotografie a devenit între timp, în rân-
dul comunității științifice, un prototip al familiei găgăuze din perioada țaristă. 
Majoritatea cercetătorilor preocupați de istoria și cultura găgăuzilor au publicat-
o pe coperte de carte (M. Ciachir, O. Bercu) sau au folosit-o în textul lucrărilor 
de specialitate (S. Bulgar). De asemenea, un exemplar mărit al acestei fotografii 
se află în Sectorul „Etnologia găgăuzilor” al Centrului de Etnologie al IPC al 
AȘM. Datorită popularității și reprezentativității ei, fotografia ridică semne de 
întrebare privind identitatea persoanelor prezente și perioada cronologică când 
a fost realizată. Singurul indiciu îl constituie notița lui V. Moșkov făcută în partea 
de jos a imaginii: „Doi frați mai mari cu soțiile lor, unul dintre ei este muzician 

(el ține în mâinile sale un instrument muzical – cavalul), înaintea lor este așezat 
fratele mai mic, care este burlac, și o adolescentă”. Cercetările noastre ne permit 
să înaintăm ipoteza că pe fotografie este arătată familia Kioseoglo. Aceasta era 
formată din doi frați mai mari, Stefan (cu soția Matrona) [muzicianul] și Con-
stantin (alături de soția sa, Feodora), băiatul cu cartea în mână este Petre, iar 
adolescenta – Elena (sora mai mică a acestora). Faptul că anume această poză 
a familiei Kioseoglo a fost aleasă de către V. Moșkov pentru publicare nu este 
întâmplător. Ofițerul rus a făcut cunoștință cu Petre Kioseoglo în anul 1892, la 
Varșovia, unde ambii efectuau serviciile militare. Prin urmare, Moșkov, aflat la 
Beșalma în anii 1894, 1895, a strâns un bogat material etnografic.

Dinamica numărului și amplasarea teritorială a bulgarilor 
în RASS Moldovenească

Oleg GALUŞCENCO

Conform datelor recensământului populaţiei din anul 1926, în RASS Mol-
dovenească locuiau reprezentanţi ai 45 de etnii. Totuși, doar cinci din ele – evreii, 
germanii, bulgarii, polonezii și cehii – erau oficial recunoscute ca minorități na-
ţionale. Din anul 1926 până în 1939, numărul etnicilor bulgari în republica au-
tonomă s-a mărit de la 6026 persoane (1,05% din componenţa populaţiei) până 
la 7355 persoane (1,23%). Pentru comparaţie vom arăta că, conform datelor re-
censământului românesc din anul 1941, ei numărau 7142 persoane sau 1,49%. 
Astfel, în anii 1926–1939 numărul etnicilor bulgari a crescut cu 1329 persoane 
sau cu 22%. Practic toţi bulgarii locuiau într-un sat, Parcani, raionul Tiraspol. În 
anul 1926, din 6356 locuitori ai acestuia, 5766 persoane (90,7%) erau etnici bul-
gari. În total în raionul Tiraspol erau 5862 bulgari (9,1%), în raionul Balta – 32, 
raionul Slobozia – 25, raionul Grigoriopol – 21, raionul Dubăsari – 16, raionul 
Râbniţa – 15 ș. a. Cum nu ar părea de straniu, dar din 6026 bulgari înregistraţi 
la recensământul din 1926, numărul bărbaţilor și femeilor era egal: câte 3013 de 
persoane. Bulgarii din RASS Moldovenească erau în mare parte locuitori ru-
rali. În orașe în anul 1926 ei numărau doar 105 persoane sau 1,7% din numărul 
total al etnicilor bulgari. Către 1939 numărul bulgarilor orășeni a ajuns la 306 
persoane sau 4,2%. Dintre ei 129 de persoane (42,2%) au numit bulgara limbă 
maternă. Altfel era situaţia în sate, unde 99,4% din populaţie (7004 persoane) au 
numit maternă limba naţionalităţii lor. Astfel, 7133 persoane (97%) considerau 
bulgara limbă maternă, iar 222 persoane au numit ca limbi materne limbile altor 
naţionalităţi. 
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Misiunea diplomatică rusă la București în perioada interbelică

Olga GARUSOVA

Până în 1934, când România a recunoscut Uniunea Sovietică, la București 
a continuat să lucreze Misiunea Diplomatică Rusă în frunte cu S. A. Poklevski-
Kozell, numit în lista corpului diplomatic ca Ministru plenipotențiar al legațiunii 
ruse. Refuzând să conlucreze cu noul guvern sovietic, diplomații Rusiei țariste au 
creat un Consiliu de ambasadori care a determinat direcțiile și sarcinile activității 
în emigrație a Misiunilor diplomatice vechi. Considerată cea mai necesară, proble-
ma refugiaților și apărarea intereselor lor în țările emigrației a introdus schimbări 
esențiale în activitatea misiunii diplomatice la București. Atribuirea obligațiilor 
de consulat, precum și a funcțiilor de reprezentanță a comisarului principal 
pentru refugiații în România, a complicat considerabil lucrul zilnic. „Ocrotirea 
cetățenilor Rusiei și reprezentarea lor față de autoritățile române” au fost legate de 
prezentarea cerințelor pentru angajare la muncă, de regularea situațiilor de drept, 
de eliberarea, prelungirea și schimbarea pașapoartelor Nansen, eliberarea vizelor 
pentru migrare în alte țări și permiselor pentru intrarea și reședința în România 
a emigranților ruși; acordarea ajutorului material și sprijinului pentru adăposti-
rea în sanatoriile și azilurile refugiaților, aflați în Vechiul Regat; acordarea aju-
torului bicericii unice ruse. Documentele păstrate la Arhiva de Stat a Federației 
Ruse, corespondența vastă cu persoane particulare și instituțiile de stat dovedesc 
rolul important al misiunii diplomatice în viața emigrației ruse din România. O 
semnificație importantă în această activitate de succes a avut șeful departamen-
tului diplomatic S. A Poklevski-Kozell, care după închiderea misiunii a activat în 
calitate de reprezentant al Oficiului Internațional „Nansen”.

Puterea terapeutică a cuvântului rostit

Natalia GRĂDINARU

În practica medicală tradițională se conțin forme terapeutice bazate exclu-
siv pe puterea cuvântului. Deoarece, în cercetarea academică, acest aspect este 
puțin valorificat, comunicare va releva importanța subiectului abordat pentru 
înțelegerea legităților naturii, transmiterea cunoștințelor medicale popula-
re, precum și studiul spiritualității și al normelor de conduită în comunitatea 
tradițională. Cuvântul este un important instrument al practicilor terapeutice, în 
special cele magico-terapeutice. El are puterea de a ține la distanță supranatura-
lul malefic și de a-l extrage din corpul bolnav dacă agresiunea s-a produs deja. 
Principalele forme cu finalități pragmatice utilizate în prevenirea sau tratarea 
bolilor au fost: rugăciunea, descântecul, binecuvântarea și urarea.

Strămoșii noștri știau că cuvântul este cea mai puternică unealtă pe care 
o are omul, de aceea foloseau cuvântul într-un mod constructiv pentru a lecui, 
însă, la fel de bine îl foloseau și în mod negativ pentru a dăuna și distruge. De 
obicei, însoțită de rituri simpatetice, formula malefică se activa în scopul alun-
gării (stârpirii, sperierii etc.) demonilor sau duhurilor bolii. Dovadă servesc nu-
meroasele formule magice păstrate până astăzi (Tu, bubî ră/<...>/ Că di nu ti-i 
duși/ Cu focu ti-oi ardi/ Cu cuţâtu ti-oi tăie/ Cu apa ti-oi îneca/ Și te-oi da la nouî 
căţeli/ Și ti mânci…). 

Studiul va cuprinde și diferite abordări ale noțiunii de „cuvânt tămăduitor” 
sau „cuvânt creator”; originea religioasă a credinței în forța majoră a cuvântului, 
atunci când simpla pronunțare a cuvântului era îndeajuns ca să se producă vin-
decarea, dar și intrepretarile istoriografice ale relației cuvânt–rit.

Cultura cotidianului în Chișinăul anilor ’20 ai secolului al XX-lea 
în foiletoanele lui Anatoli Verșhovski

Irina IJBOLDINA

Actualmente, alături de metodele clasice de cercetare a cotidianului, sunt 
utilizate și metodele bazate pe apropierea de narativitatea sa. Cercetând texte-
le artistice ale ziarelor basarabene din perioada interbelică, elucidăm unele as-
pecte ale culturii locale cotidiene, cu scopul de a prezenta traiectoria evoluției 
societății în perspectivă istorică. Revista „Racheta” (1927–1930), unicul perio-
dic literar-comic din perioada interbelică, pe parcursul celor 6 ani precedenți 
(1922–1927) a apărut în formatul unui ziar săptămânal de umor. Cu regret, 
astăzi, această ediție periodică nu este nici cel puțin menționată, fiind, totuși, 
destul de remarcabilă pentru epoca sa, ca specimen caracteristic pentru presa 
basarabeană, reflectând particularitățile culturii locale într-o formă specifică – 
umoristică. Ziarul este atribuit categoriei de periodice „mici”, interacționând cu 
cultura de masă, se manifestă în mod special în genul foiletonului. 

Secțiunea literară propriu-zisă era condusă de Anatoli Verșhovski – poet, 
nuvelist, ziarist și redactor. În 1923 a emigrat din Chișinău, inițial la Berlin, 
iar apoi la Paris (în anii 1930–1931 fiind redactorul revistelor pariziene „Mir i 
iskusstvo” și „Mir i tvorcestvo”). Dar, nici acolo, Verșhovski nu uită de Chișinăul 
natal, transmițând regulat foiletoane la adresa „Rachetei”.  Este cunoscut că în 
anul 1932, el a editat la Paris o culegere – „Povestiri umoristice”. A. Verșhovski s-a 
manifestat și în domeniul poetic, publicând la Chișinău în 1921 culegerea de po-
ezii „Veselie în amurg”. Foiletoanele sale prezintă reflecții pe diverse teme social-
cotidiene și ale relațiilor umane din viața de toate zilele a Chișinăului interbelic.
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Imaginea Rusiei în Republica Moldova: aspectul etnocultural

Nina IVANOVA

În comunicare sunt prezentate rezultatele preliminare ale studiului realizat 
în cadrul proiectului internațional privind imaginea Rusiei în Eurasia. Proiectul 
se concentrează pe construcția discursivă a imaginii Rusiei în reprezentările gru-
purilor etnice, focalizată pe cunoștințele culturale comune, practici, simboluri și 
diferite forme de redare a lor. Studiul a implicat reprezentanți ai diferitor grupuri 
etnice și sociale din Chișinău și Comrat.

Ca urmare a unor interviuri semistructurale, respondenții au manifestat 
diferențe etno-culturale și regionale în percepția Rusiei. Cele mai semnifica-
tive diferențe regionale s-au evidențiat în predilecția de alegere a reședinței și 
a potențialei migrații. Respondenții din Chișinău, indiferent de etnie, au fost 
orientați spre spațiul european, iar respondenții din sudul țării – spre Rusia. 
Respondenții grupului etnic majoritar au determinat ca specifică caracterului 
național al rușilor predispoziția spre comunicare, bazată pe experiența personală 
(ședere în țară, legăturile de rudenie) sau pe experiența părinților (serviciul în ar-
mată din perioada sovietică, migrația forței de muncă, studiile). Imaginea Rusiei 
în grupul de respondenți este formată, în primul rând, sub influența generației 
mai în vârstă, mass-media și internetului. Datorită multitudinii de surse, precum 
și lipsei unei reprezentări clare a Rusiei, imaginea ei a fost destul de ambiguă, 
difuză, valabilă, în special, pentru trecutul țării, în care respondenților le-a fost 
imposibil să distingă perioada „de aur”. Ca urmare, identitatea rusă este prezen-
tată ca „oscilatorie”, „situațională”, fapt ce provoacă anxietate și vigilență. Potrivit 
opiniei majorității respondenților, cultura modernă rusă este mult inferioară ce-
lei clasice din secolul al XIX-lea sau sovietice.

Studiul a fost realizat cu sprijinul FP7 ERA.Net RUS Plus (16:80013 16.06.01: pro-
iectul „Percepţia Rusiei în Eurasia: Memorie, Identitate, Conflicte”). 

Conștiința națională și patriotismul călugărilor basarabeni din Sfân-
tul Munte Athos (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea)

Alexandru MAGOLA

Deși au trecut mai mulți ani de la proclamarea independenței Republicii 
Moldova, discuțiile identitare și lingvistice continuă până în prezent, provocând 
reacții adverse și o scindare a societății. De obicei, aceste discuții antagoniste 
sunt provocate de politicieni, iar unii istorici afirmă că basarabenii nu aveau 
conștiință națională românească înaintea Unirii din 1918 sau că în general erau 
lipsiți de conștiință națională. În rezultatul cercetărilor s-a constatat că în secolul 

al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea monahii basarabeni din Sf. Munte 
Athos, din punct de vedere etnic, se identificau ca români și se numeau „frați 
români basarabeni”. Mai mult, ei se identificau și cu românii din alte gubernii 
ale Imperiului Rus, precum Podolia, herson și Ekaterinoslav, cu cei din Rega-
tul României, din Bucovina austriacă, din Macedonia și din alte țări sau regiuni 
balcanice. Pentru a-și apăra interesele într-un mediu etnic străin și de multe ori 
chiar ostil, pentru a promova unitatea națională a tuturor călugărilor români 
din Muntele Athos și „spre glorificarea scumpei noastre Patrii România”, mo-
nahii basarabeni au format o asociație cu denumirea „Comunitatea Fraților Ro-
mâni Sf. Ioan Teologul Chilia Cucuvinu din Provata”. Ca forme de manifestare a 
conștiinței etnice și a patriotismului românesc, deseori erau utilizate simbolurile 
naționale precum stema, alfabetul latin și tricolorul, iar Familia Regală Română 
se bucura de o cinstire deosebită. Tricolorul era sculptat și pictat în chiliile mo-
nahilor basarabeni, în manuscrise, în tablouri și chiar pe obiectele de uz casnic. 
Identitatea românească a basarabenilor în secolul al XIX-lea este confirmată de 
sursele științifice rusești ale vremii. 

Semnificații culturale ale motivelor geometrice 
în ornamentica tradițională

Ludmila MOISEI

Ornamentica tradițională reprezintă o remarcabilă unitate  de concepție, 
bazată pe  structura rațională și psihologică general-umană. Cea mai elocventă 
dovadă constă în geometrismul ei universal și peren, creat de gândirea omului 
în diferite timpuri. Prin ornament, omul de pretutindeni și-a redat în cel mai 
expresiv mod ideile și sentimentele cele mai profunde. Ornamentele artei popu-
lare, clasificate de specialiștii din domeniu (N. Dunăre, P. Petrescu, T. Bănățeanu,       
C. Prut ș. a.) în diverse categorii (geometrice, fitomorfe, zoomorfe, antropomor-
fe, avimorfe, cosmomorfe), rămân a fi printre puținele însemne cu semnificații 
culturale care de ne definesc identitatea.

Scopul comunicării este de a readuce în actualitate semnificațiile culturale 
ale motivelor geometrice predominante în arta populară: punctul (centrul), li-
nia, triunghiul, rombul, cercul, rozeta, crucea, spirala, roata focului ș. a., precum 
și identificarea lor în diverse culte străvechi ale fecundității și fertilității pămân-
tului. În mod deosebit se va prezenta simbolismul universal al celor patru semne 
primare, devenite arhetipuri: punctul, cercul, crucea și pătratul, dar și rombul ca 
însemn al identității culturale, ca motiv ornamental omniprezent în arta popu-
lară. Vechi reminiscențe ale existenței ideii cuplului cosmic, semne ce indicau 
statutul social, având rol magic sau de protecție, motivele geometrice, ca ima-
gini simbolice ale universului au străbătut toate epocile istorice, ca o constantă 
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fundamentală a limbajului artistic, supravieţuind până astăzi în decorul tuturor 
domeniilor reprezentative. 

Reflectarea trecutului istoric în literatura artistică a găgăuzilor

Diana NICOGLO

Toate operele scriitorilor găgăuzi în care se reflectă paginile istoriei popo-
rului pot fi convenţional împărţite în două grupuri. În primul grup intră operele 
dedicate originii găgăuzilor. Pentru prima dată, această temă a găsit reflectare în 
romanul istoric al lui D. Tanasoglu „Uzun kervan” („Caravana lungă”), publicat 
în anul 1985. În acesta, autorul urmărește drumul lung al formării poporului gă-
găuz, începând de la istoria strămoșilor lor îndepărtaţi, care s-au așezat în Altai, 
descrie migraţia lor în Balcani și strămutarea în Basarabia de Sud. Etapele istoriei 
etnice a găgăuzilor și-au găsit, de asemenea, reflectare în opera poetică a lui S. 
Curoglo. La strămoși – oguzi, apelează și reprezentantul generaţiei mult mai ti-
nere de scriitori – T. Zanet. E necesar de subliniat că S. Curoglo a fost unicul scri-
itor din mediul găgăuz care, în creaţia sa, se adresa Balcanilor ca și patriei istorice 
a găgăuzilor. La alţi scriitori, această temă lipsește, pentru că S. Curoglo era un 
istoric profesionist și știa mai bine ca alţii istoria etnică a poporului. Ceea ce îi 
unește pe toţi scriitorii menţionaţi mai sus este faptul că ei împărtășesc punctul 
de vedere privind originea türcică a găgăuzilor.

În al doilea grup de opere intră acelea în care se reflectă evenimentele din 
istoria contemporană, spre exemplu, tema foametei din anii 1947–1948. Cel mai 
clar ea este prezentată în piesa lui T. Zanet „Aaçlık kurbannarı” („Jertfele foame-
tei”), care a fost publicată în anul 1998. Aceleiași teme îi sunt dedicate poeziile lui 
N. Baboglu, T. Marinoglu. Toţi scriitorii menţionaţi, prin creaţiile lor, transmit 
ideea că, pentru găgăuzi, tragedia foametei din anii 1947–1948 a fost rezultatul 
politicii regimului stalinist, devenind parte a identităţii poporului. 

Peisajul cultural: retrospectiva legislativă și științifică a conceptului

Dorina ONICA

Cursul expunerii de față se poziționează spre o analiză duală a conceptului 
de peisaj cultural, trasându-i retrospectiva științifică și legislativă. Din punct de 
vedere științific, urmare a sistematizării și sintetizării materialului, am atribu-
it studiile, care au definit și dezvoltat domeniul, la cinci școli științifice. Școa-
la germană este reprezentată de lucrările lui A. humbold, K. Ritter, F. Ratzel,                   
O. Schlüter ș. a. Școala franceză este dezvoltată de Paul V. Blache, A. Demangeon, 
P. Claval, M. Bloch, G. Bertrand, Y. Luginbühl ș. a.; școala nord-americană – de 

D. Lowenthal, Carl O. Sauer, D. E. Cosgrove, h. J. Fraser, T. Ingold, S. Schama 
ș. a.; școala rusă – de V. Nikolaev, G. Saușkin, N. Kaluțkova, I. Vedenin ș. a. 
Școala românească, fortificată de geografie îi are ca reprezentanţi pe C. Vert,                   
P. Cocean, M. Dumitrașcu, M. Ielenicz ș. a. Aspectul etnografic al peisajului este 
analizat în studiile lui V. Butură, I. Ghinoiu, L. David.

Relevarea retrospectivei științifice a conceptului ne determină pertinent să 
insistăm și pe analiza statutului juridic al acestuia, fapt care ne ajută să-i sesizăm 
și înțelegem multiplele conjuncturi în care este utilizat, protejat juridic și pro-
movat. Prin urmare, peisajul cultural a devenit obiect de cercetare acum un sfert 
de secol, la începutul anilor ʼ90, când Comitetul pentru Patrimoniul Mondial 
a ajuns la concluzia că peisajele culturale reprezintă importante proprietăţi de 
patrimoniu. Prin urmare, între timp, noţiunea de peisaj cultural devine parte 
a numeroase acte legislative (Ghidul European de Observaţie a Patrimoniului 
Rural CEMAT (Ljubliana, 2003), Cartea Australiană ICOMOS (Burra Charter) 
pentru Conservarea Locurilor cu Semnificaţie Culturală), convenţii naţionale și 
internaţionale (Convenția Europeană a Peisajului, Florența, (2000), Convenția 
Faro (2005), Declarația de la Nara (1994)) ș. a.

Aspecte ale istoriografiei interbelice a relațiilor interetnice

Ecaterina OPREA

Studierea relaţiilor interetnice reprezintă o problemă de o mare actualitate. 
Analiza lucrărilor cercetătorilor care au scris în limba română despre problema 
relaţiilor interetnice este fundamentală pentru orice cercetător din spaţiul româ-
nesc care studiază această problemă. 

Istoriografia actuală a problemei relaţiilor interetnice își are bazele, evident, 
în istoriografia contemporană. Din aceste considerente am ales pentru exami-
nare perioada interbelică, adică începutul epocii contemporane, pentru a vedea 
care aspecte erau fundamentale în istoriografia în limba română a relaţiilor inte-
retnice de atunci. Perioada interbelică a însemnat, din punct de vedere politic, o 
schimbare pentru România, dar și o schimbare pentru Basarabia, care s-a reunit 
cu patria istorică. Aceste transformări au dictat și schimbări în tendinţele istori-
ografice ale timpului, inclusiv în problema relaţiilor interetnice, pentru că statul 
român, reunind provinciile pierdute în diferite epoci, a ajuns un stat multietnic, 
cu relaţii interetnice nu chiar pașnice între reprezentanţii diferitor etnii. 

Astfel, reperele istoriografice interbelice portretizate în lucrările în limba 
română sunt dictate și de aspecte politice atât interne, cât și externe, rolul Româ-
niei Mari pe arena internaţională fiind unul important în acutizarea sau aplana-
rea conflictelor interetnice. 

Perioada interbelică a generat schimbări și în cursul istoriografic al Basa-
rabiei, deși această provincie înregistra relaţii pașnice între diferite etnii. Însă 
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politicile implementate de centru puteau să provoace transformări în societate 
și, evident, în istoriografie.

Categoriile de vârstă în societatea tradițională: funcții educaționale

Raisa OSADCI

Educaţia individului nu are loc într-un mediu închis, rupt de societate. 
Mai ales în trecut, procesul de educaţie avea loc pe fundalul cultural al socie-
tăţii tradiţionale. Și actualmente, când ni se pare că facem parte dintr-o soci-
etate modernă, tradiţia rămâne în continuare fundalul ce prevalează, în mod 
special, datorită capacităţii sale de conservare în domeniul mentalității. Educa-
ţia poate fi definită ca un proces de influenţă sugestivă, sub acţiunea căruia se 
obţin stări ale subconștientului, a căror totalitate determină ulterior conduita 
individului. Efortul este orientat spre formarea unor deprinderi care să-i asi-
gure acestuia capacităţi creative, axate pe un anumit sistem de valori, confor-
me cu opinia publică, specifică unei perioade istorice concrete. Considerăm 
că mecanismul de bază pentru realizarea procesului educaţional în mediul 
tradiţional (persistent parţial și în prezent) constă în interacţiunea categori-
ilor de vârstă. Anume categoriilor de vârstă superioare le revine funcţia de a 
proiecta asupra categoriilor de vârstă inferioare imaginea reală, înglobată în 
conceptul de om și cel de veac de om, acceptată de cultura etnică, cu pragu-
rile sale de trecere, cu statutul ce i se atribuie individului odată cu depășirea 
fiecărui prag și schimbările implicite în concomitenţă cu trecerile respective. 
Investigaţia abordează aspectul tradiţional al categoriilor de vârstă și al corela-
ţiei dintre ele, precum și interacţiunea între aceste fenomene și comunitate în 
ansamblu: influenţa formativă a colectivităţii asupra individului prin întreg sis-
temul său de tradiţii, și invers, forţa de dăinuire a neamului prin totalitatea des-
tinelor tuturor celor care îl reprezintă.

Contribuții la cercetarea termenilor de substrat 
din sfera semantică a țesutului

Ecaterina PLEŞCA

La ediţia anterioară a conferinţei, dna arheolog Reghina Uhl a adus măr-
turii despre meșteșugul ţesutului în mileniul IV î.hr., inclusiv despre războiul 
de ţesut – realităţi prezente și în spaţiul nostru preistoric. Datele respective sunt 
preţioase pentru lingvistică, deoarece limba a păstrat fapte străvechi, a căror 

cercetare trebuie realizată în strânsă legătură cu obiectele culturii materiale și 
spirituale pe care le desemnează. Practicat din preistorie, ţesutul, la originea sa, 
a trebuit să fi folosit obiecte rudimentare din natură, ajustate uzului potrivit pri-
ceperii și necesităţii. În cazul războiului de ţesut, așa cum ni-l prezintă imaginile 
din Antichitate, a fost folosit lemnul.

Potrivit textelor dialectale înregistrate la începutul anilor ’60 ai secolului al 
XX-lea, războiul vertical de ţesut (antic) s-a păstrat până în timpurile noastre. 
Se are în vedere războiul vertical de ales covoare sprijinit de peretele încăperii – 
„stative de perete pentru ţesut covoare mari”. Pentru acesta au fost fixaţi termenii 
(la pl.) „beţe”, „druji”, „măcărăli”, dar și „cărânghi”, același cu carâmb, termen au-
tohton atestat la hesychios (II, 441). În acest sens, cf. ex.: „scoarţa s-aleji-n beţî di 
război”, „am urdzât un război. Am pus un război, războiu-n beţî l-am pus, acolo 
nu trebu spatî, îi cheptini”, „...ţăș în cărânghi, dacî vrai, ţăși în stativi”, „Am pus 
ș-am urdzât, ș-am ţăsut... În cărânghi” (Texte dialectale). Din sfera semantică a 
ţesutului vor mai fi examinaţi termenii de substrat drugă, ţepușă, argea. 

Valența interdicțiilor în sistemul de credințe populare românești 
de la începutul secolului al XX-lea

Tatiana POTÎNG

Interdicțiile exprimă idei universale și categorii fundamentale ale men-
talului colectiv sau individual prezente în toate culturile. În mod tradițional 
interdicțiile semnalează existența unor praguri între regimuri ontologic diferi-
te: primejdios/inofensiv, permis/nepermis, sacru/profane), spații sociale diferite 
(clasa inferioară/superioară), timp diferit (al sărbătorii/al muncii). Încălcarea 
acestor interdicții antrenează efecte dezorganizante asupra comunității și indi-
vidului.  

Claude Riviere distinge câteva categorii de interdicții: morale, religioa-
se, raționale sau superstițioase pe care la raportează la variabile de sex, vârstă, 
clasă socială, spațiu, timp. Începutul secolului al XX-lea a marcat deschiderea 
savanților români pentru cultura populară, fiind perioada în care prinde contur 
cercetarea de teren, se constituie diverse centre și școli, apar numeroase culegeri 
de folclor autentic. În acest sens, culegerea Elenei Niculiță–Voronca Datinile și 
credințele poporului român apărută în 1903 la Cernăuți oferă și în prezent un 
spațiu foarte generos de cercetare a tabuurilor superstițioase în toată complexi-
tatea lor. O pistă de analiză academică dedicată ar constitui tabuurile legate de 
pământ ca element al genezei, dar și ca bun comun.
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Comitetul național al armenilor din Basarabia: 
context, scop, activitate (1918–1925)

Lidia PRISAC

Primul Război Mondial și în special anarhia revoluționară din 1917 au gră-
bit coagularea mișcării naționale în Basarabia. Începând cu luna aprilie 1917, 
militarii basarabeni din unitățile de pe front și din spatele acestuia s-au organizat 
după principiul etnic. Cel mai mare comitet al militarilor basarabeni a fost or-
ganizat la Odesa. Numit Comitetul Revoluționar Moldovenesc, acesta a devenit 
în timp centrul mișcării revoluționare și naționale a basarabenilor, care, pentru 
prima dată, cerea autonomia Basarabiei față de Petrograd în cadrul unei Rusii fe-
derative și democratice. Acestuia i-a aparținut și inițiativa organizării instituției 
supreme de conducere a Basarabiei – Sfatul Țării. Transferându-se, ulterior, cu 
sediul la Chișinău, Comitetul intenționa să-și coreleze acțiunile cu alte comitete 
create în perimetrul fostului imperiu, inclusiv cu cele create de reprezentanții 
altor etnii în Basarabia. Printre acestea se număra și Comitetul Național al Ar-
menilor din Basarabia, denumit în rusă NACOBA. Organizația a fost înregistrată 
la Chișinău pe 16 octombrie 1918, președinte al comitetului fiind desemnat Mi-
tridat V. Muratov, iar secretar juristul Karapet S. Barhudarov. Sediul comitetului 
se afla la Chișinău pe str. Jukovski nr. 28.

Indubitabil, în contextul evenimentelor atât de vitrege și imprevizibi-
le, apariția comitetului armean era legată în primul rând de sentimentul de 
supraviețuire și apropriere a unor drepturi naționale comunității pe care acesta 
o reprezenta. Astfel, potrivit Statutului, scopul instituirii NACOBA consta în: 
unificarea tuturor armenilor din Basarabia; protejarea intereselor și bunurilor 
naționale etc., inclusiv acordarea ajutorului juridic refugiaților armeni care ve-
neau de peste Nistru și/sau oferirea asistenței armenilor care veneau sau plecau 
în/din Basarabia. Comitetul s-a autodizolvat în 1925 în contextul deciziei de co-
eziune a armenilor din Basarabia la Uniunea Armenilor din România.

„Destinul” basmelor țigănești ale lui Nikolai Kun

Svetlana PROCOP

Numele lui Nikolai Albertovici Kun (1877–1940), profesor universitar și 
specialist în cultura elenă, este cunoscut unui public mai larg după cartea sa „Ce 
spuneau grecii și romanii antici despre zeii și eroii lor” (1914, 1922, 1937). În 
anul 1940, N. Kun a semnat exemplarul de semnal al cărții, schimbându-i de-
numirea pe „Legendele și miturile Greciei Antice”, dar ieșirea ei de sub tipar așa 
și nu a văzut-o, a decedat subit în timpul unei prelegeri. De atunci, cartea, cum 
a declarat în memoriile sale nepoata lui Kun, Inna Kun-Nemirovskaya, a fost ti-

părită în milioane de exemplare, dar în nicio ediție nu s-au regăsit nici portretul, 
nici biografia autorului. Mai mult decât atât, mărturisește ea cu tristețe, după 
moartea bunelului său, „Legendele și miturile Greciei Antice” a fost retipărită în 
mod repetat, fără a menționa autorul, într-o variantă prescurtată, cu o prefață 
scrisă de altcineva și denumirea greșită. Cu toate acestea, astăzi puțin este 
cunoscut faptul că Nikolai Kun, care provenea dintr-o familie de origine ger-
mană și engleză-scoțiană, a fost autorul altor ediții rare, printre care „Basmele 
țiganilor” (1921–1922), care a fost lansată în două părți.

Din păcate, această carte a lui N. Kun, care a fost publicată o singură dată, 
a avut aproape aceeași soartă. În anul 2012 a fost „reeditată” în versiunea au-
dio în interpretarea lui Vitalii Tolubeev, însoțită de un fundal muzical de Goran 
Bregovici, cunoscut după filmul „Pisica neagră, motanul alb”. Cu toate acestea, 
în același an a apărut versiunea electronică a cărții, dar „în colaborare” cu Yuri 
A. Zîbin. În anul 2013, așa-numitul „proprietar legal” al acestei cărți a lansat o 
nouă versiune a cărții-audio, indicând pe copertă în calitate de autori „poporul” 
și Nikolai Grunin...

Cauzele și dinamica migrației credincioșilor de rit vechi (lipoveni) 
în regiunea dintre Dunăre și Carpați în secolul al XIX-lea

Ivan REABȚEV

Teritoriul dintre Carpaţi și Dunăre, fiind o regiune disponibilă unde era 
susţinută libertatea religioasă de către administraţia locală, a fost atractiv pentru 
lipoveni și sectanţii. Lipovenii și nekrasoviţii au început să se stabilească în regiu-
ne încă din secolul al XVIII-lea. În secolul al XIX-lea, în special după evenimen-
tele din 1812, a fost atestată imigrarea intensivă a acestora, ce a încetinit doar în 
a doua jumătate a secolului. Așezările lor sunt surprinse pe teritoriul Basarabiei, 
Bucovinei și României. Particularitatea acestei regiuni este faptul că lipovenii, 
fără să migreze, ar putea deveni cetăţenii statului vecin, datorită modificărilor 
teritoriale de la sfârșitul războaielor. Credincioșii de rit vechi au constituit mult 
timp o parte semnificativă a populaţiei ruse din Basarabia. Dimpotrivă, în se-
colul al XIX-lea a fost observată migrarea din Basarabia spre interiorul Rusiei.

În secolul al XIX-lea, relaţiile dintre lipoveni și sectanţi cu administraţia 
locală basarabeană și autorităţile din ţările vecine, erau dificile, dar mai stabile 
decât cu organele conducerii din Rusia. Totuși, lipovenii și sectanţii continuau a 
fi un factor agasant pentru autorităţile Imperiului Rus, și în special pentru ierar-
hii Bisericii Ortodoxe Ruse. 

Această situaţie a încurajat lipovenii din diferite ţări ale regiunii carpato-
dunărene să menţină legături strânse între ei, oferind o notă distinctivă proce-
selor de migrare. Pentru noi însă este important că supravegherea fenomenului 
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de către guvern a permis acumularea materialului statistic și chiar etnografic în 
proporţii considerabile.

Presa vremii – sursă de informații istorice, etnografice și folclorice

Mariana RUSU

Deși constituie o sursă de informație interesantă și diferită, presa a fost des-
considerată de multe ori de istoriografie. Marian Petcu preciza că „unii istorici 
de profesie promovau discursuri care lăsau de înțeles că presa nu pare demnă de 
cercetare științifică”. Este adevărat că aceasta trebuie studiată cu mult discernă-
mânt, iar informaţiile ce le oferă trebuie să fie confruntate cu „sursele originale”, 
totodată, presa a constituit, nu o dată, singurul izvor pentru reconstituirea unor 
evenimente istorice și sociale. Introdusă relativ târziu printre izvoarele de docu-
mentare acceptate de metodologia cercetării istorice și etnografice, presa poate 
fi privită ca reper sursologic. În ziare și reviste s-au regăsit de-a lungul timpului 
documente, informații și comentarii asupra unor evenimente și fapte, care dez-
văluie stările de spirit colective sau individuale pe care studiile de specialitate 
nu le-au consemnat. În demersul nostru am acordat atenție ziarelor și revistelor 
din RSSM pentru a avea o imagine comparativă a modului în care acestea reflec-
tă diverse evenimente și fapte de cultură, interesându-ne în special reflectarea 
tradițiilor și obiceiurilor naționale.

În comunicare, intenţionăm să valorificăm și să utilizăm potențialul 
informațional pe care-l oferă presa referitor la faptele de cultură tradițională și 
spirituală. Un aspect important este valoarea materialului ilustrativ: fotografii 
inedite și interesante pentru actualitate, or din perspectivă etnologică, fotografia 
constituie un document viabil care mărturisește despre mediul rural și spiritu-
al al timpurilor, despre prezența elementelor folclorice tradiționale. Privită din 
perspectiva valorii ei de document al vremurilor, presa poate oferi un tablou 
complet asupra evoluției și transformărilor folcloristice si etnografice din țară.

Folclor compus și interpretat de adulți pentru copii

Valentina SAMOILENCO

Comunicarea de față se referă la folclorul compus și interpretat de adulți 
pentru copiii mici. În această categorie se înscriu cântecele de leagăn, dezmier-
dările, alintările, poveștile, ghicitorile. În categoria folclor compus și interpretat 
de către adulţi pentru copii, un loc important îl ocupă cântecele de leagăn. Au-
torii lor sunt, în primul rând, părinţii, mai ales mamele și bunicile. Tematica lor 
de bază exprimă dragostea maternă faţă de copii, dorinţa de a-i vedea cât mai 

repede mari, sănătoși, fericiţi. Cântecul de leagăn a apărut în mod obișnuit, în 
viaţa de toate zilele, dintr-o necesitate firească de a adormi mai repede copilul. 
Adulţii au creat special pentru micuţi (până la vârsta de trei ani) și alte cântece, 
jocuri, poezii, formule, acestea deosebindu-se atât de cântecele de leagăn, cât și 
de jocurile propriu-zice ale celor mici. Dacă cântecele de leagăn sunt menite de 
a liniști copiii, cele pe care le menţionăm aici, dimpotrivă, le trezesc emoţii, îi 
deprind să facă primele mișcări, iar apoi le dau și anumite noţiuni elementare de 
etică și morală. Materialul acesta poate fi divizat în două subgrupuri: folclor „de 
dădăcire” și folclor distractiv, „zăboveli”, adică distracţie, zăboveală.

Poveștile constituie pentru cei mici o parte componentă importantă a peda-
gogiei populare. Ele îmbogăţesc, mai întâi de toate, cunoștinţele copiilor despre 
lumea înconjurătoare, ele fiind un izvor preţios în ce privește dezvoltarea gândi-
rii celor mici. Toate aceste componente ale folclorului pentru copii sunt menite 
să dezvolte la copiii mici nu doar abilități auditive, de comunicare, dar și estetice, 
artistice. Din păcate, la ziua de astăzi puțini părinți mai apelează la folclorul pen-
tru copii pentru educația odraslelor sale.

Tutela publică – ca o formă a interacțiunii culturale 
a zemstvei basarabene

Serghei SÎCIOV

Una din activitățile zemstvei basarabene era tutelă publică, asistența 
(общественное призрение). În anul 1870 Uprava Zemstvei a primit sub 
administrarea sa instituții evlavioase (богоугодные заведения): o secție pentru 
copiii orfani, Spitalul Orășenesc (cu farmacie și adăpost). Zemstva a avut mare 
grija de secția pentru copiii orfani. Consilierul Nicolai A. Donici a fost responsa-
bil pentru supravegherea educației copiilor.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului din 1857, întreținerea 
copiilor orfani s-a efectuat în aceleași condiții, indiferent de origine. Orele de 
învățământ și lecții au fost repartizate după un orar special. Fetele și băieții și-au 
făcut studiiile după Regulamentul pentru școli parohiale. Disciplinele școlare au 
fost divizate după cum urmează: profesorul de Lege i-a învățat pe copii Legea 
Dumnezeiască, alte discipline a predat învățătoarea care avea dreptul la activita-
te educațională. După amiază, în timpul liber, băieți cântau cântece bisericești, 
iar fetele au învățau lucrul manual sub conducerea supraveghetoarei. Elevele 
confecționau lucruri manuale, care apoi au fost expuse la tombolă. De asemenea, 
elevele se ocupau de broderie. Ele confecționau piese vestimentare pentru femei. 
Unii băieți au fost repartizați la școala de felceri a Zemstvei, alții și-au făcut studi-
ile la fabrica de ceramică la inginerul Sauders timp de cinci ani. În anul 1874, fos-
tul inspector al școlilor populare din Basarabia, Slavinschi, după vizitarea secției 
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pentru copii orfani, a înaintat o propunere de a introduce predarea gimnasticii, 
care a și fost acceptată.

Imaginea demiurgului în concepția tradițională a găgăuzilor 
(în baza legendelor etiologice)

Vitali SÎRF

Concepţia tradiţională religioasă-mitologică continuă să rămână una dintre 
cele mai actuale și neelucidate probleme în domeniul găgăuzologiei. Un aspect 
important din domeniul respectiv al culturii spirituale a poporului este categoria 
eroilor mitici: strămoșii, demiurgii, eroii culturali, tricksterii, spiritele și zeii.

Scopul comunicării constă în cercetarea imaginii demiurgului în conceptul 
tradiţional al găgăuzilor din Bugeac și Dobrogea în baza textelor din proza popu-
lară și a publicaţiilor istorico-etnografice ale antropologului rus V. A. Moșkov și 
ale cercetătorului bulgar A. I. Manov. În repertoriul folclorului literar al fiecărui 
popor se întâlnesc legende etiologice – povestiri orale în care se reflectă tenta-
tivele poporului de a explica provenienţa lumii, omului, unor animale, plante și 
altor obiecte și fenomene din natură, pe care le remarcăm și la găgăuzi.

Astfel, în povestirile cu conţinut religios-mitologic sunt reprezentate per-
sonaje creatori ai universului, omului, obiectelor naturale și culturale din viaţa 
de toate zilele; la acestea se referă Dumnezeu (Аллаа/Аллах/Божи), Diavolul 
(шейтан), Duhul cel Rău cu numele Караканзал (la bulgari întâlnit ca Кара-
Кончо) sau Суук анасы (literalmente „Mama Frigului”). Așadar, analiza materi-
alului cercetat sugerează că imaginea demiurgului în concepţia tradiţională a gă-
găuzilor este făurită, pe de o parte, în baza culturii lor creștine ortodoxe, primită 
încă în Balcani, iar pe de alta, din contul reminiscenţelor imaginilor mitologice cu 
caracter păgân ce își au originea în stratul turcic vechi al istoriei strămoșilor lor.

Pâinea în „textul” ritualului de naștere găgăuz

Evdochia SOROCEANU

În ritualurile de naştere, pâinea (sau făina, boabele de grâu) ocupă un loc 
special. Pâinea însoţeşte omul chiar de la începutul vieţii, ea simbolizează soarta, 
începutul căii vieţii, viitorul noroc (kısmet), sănătatea și bunăstarea.

Primele ritualuri cu pâine se leagă de momentul nașterii copilului. Potrivit 
informaţiilor lui V. A. Moșcov, după nașterea copilului moașa trecea peste buri-
cul nou-născutului cu o bucată de pâine – „pentru ca el să iubească pâinea”. Aici 
pe primul loc apare metafora „pâine–viaţă”. Îndată după apariţia copilului pe 

lume se coace turta (Panaya pitası), destinată ca dar Maicii Domnului, patroana 
femeilor însărcinate și protectoarea nou-născuţilor.

Conform credinţelor populare, copilul de la naștere este înzestrat cu soartă, 
destinul propriu, care îi este prezis de fiinţe mitice de gen feminin (dizçä babusu, 
lufusniţa). Pentru a le îmblânzi, în primele trei zile după naștere la capul copilu-
lui noaptea se pune pâine, sare și o monedă (magia apotropaică). După trei zile 
de la nașterea copilului se desfășoară ceremonia „pita” – primul din șase ritua-
luri de iniţiere, scopul căruia este primirea nou-născutului în societate în calitate 
de membru cu drepturi depline. Atributul principal al sărbătorii este turta pita 
(bulg.: пита – pâine, turtă). Într-un șir de sate, ceremoniile se desfășoară de două 
ori și se numesc küçük pita (ceremonie mică, într-un cerc familial restrâns) și 
büük pita (ceremonie mare).Turta sacrală este unsă cu miere, ruptă în bucăţi și 
împărţită tuturor celor prezenţi (redistribuirea destinului și fericirii). Astfel de 
ritualuri sunt cunoscute și la alte popoare balcanice, ce permite atribuirea ritua-
lismului de naștere a găgăuzilor la „textul” balcanic de naștere. 

Cu privire la particularitățile etnoculturale ale moștenirii poetice 
din Basarabia (sfârșitul secolului al XIX-lea –

începutul secolului al XX-lea)

Constantin ȘIȘCAN

În cadrul temei menționate, autorul analizează perioada ultimului deceniu 
al secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, în special, particularitățile 
primei perioade. Mai întâi de toate este vorba despre apariția și dezvoltarea stra-
tului cultural rusofon în cultura națională Basarabeană, fapt condiționat în mare 
măsură de practica valorificării patrimoniului folcloric de către A. Pușkin și 
A. Veltman. Autorul tratează rusofonia scriitorilor naționali A. hâjdeu, B. hâj-
deu, B.-P. hasdeu și C. Stamati-Ciurea drept un instrument vital pentru fami-
liarizarea cu realitatea mediului cultural; subliniază misiunea lor de colecțio-
nari – tezaurizatori ai valorilor culturale străine, și, totodată, de călăuze ale va-
lorilor culturale autohtone spre societatea rusească, familiarizarea acesteia cu 
capodoperele folclorice basarabene – cântece, legende, tradiții; se examinează 
activitatea autorilor ruși/rusofoni care au mers în pas cu ei: N. Grebanovski, 
V. Lașkov, E. Iurcevski, autorii ziarului „Bessarabskii vestink” („Бессарабскій 
Вѣстникъ”): M. Polinovski, Ia. Rovenski, V. Gofștetter, influențați de scriitorii 
clasici ruși: M. Lermontov (V. Lașkov), Nadson (E. Iurcevski), A. Nekrasov (V. 
Gofștetter).

Autorul consideră că o atare influență este reprezentativă perioadei de „im-
plantare” în procesul literar poetic,  realizat prin intermediul diferitor interpre-
tări ale textelor bine cunoscute, prin imitarea evidentă sau parodierea acestora. 
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Autorul subliniază faptul că unele particularități evidențiate vor trece în alte pe-
rioade de timp unde își vor găsi continuitatea. 

Organizarea înmormântărilor basarabenilor decedați în Gulag 
(1941–1945)

Mariana S. ȚĂRANU

În baza memoriilor publicate și a interviurilor ne-am pus scopul să recon-
stituim cum decurgea înmormântarea basarabenilor în Gulag. Limitele cronolo-
gice ale studiului includ perioada războiului Sovieto–German. Grupul țintă sunt 
locuitorii RSSM deportați în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. 

În studiu am făcut o primă încercare de a descrie cum era organizată în-
mormântarea basarabenilor decedați atât în Siberia, cât și în Kazahstanul de 
Nord. În egală măsură ne vom referi la gropile comune din închisorile Gu-
lag-lui în care erau aruncate cadavrele bărbaților decedați. Analiza mărturiilor 
supraviețuitorilor, dar și a literaturii de specialitate denotă condițiile extreme în 
care s-au pomenit familiile deportaților, imposibilitatea de a face față acestora, și, 
respectiv, creșterea substanțială a numărului celor decedați

Despre istoria neamului Bantâș în cadrul nobilimii din Rusia

Victor ȚVIRCUN

În ultimele decenii, cercetările din domeniul genealogiei, inclusiv a istoriei 
neamurilor moldovenești ale nobilimii ruse, au ajuns în centrul atenției istori-
cilor din Moldova, Rusia și România. Ca finalitate a interesului crescând își fac 
apariția numeroase monografii și articole științifice despre familiile nobilimii și 
ale reprezentanților lor. Totodată, nu toate familiile boierești din Moldova au fost 
reflectate în asemenea lucrări. De regulă, preocupările cercetătorilor se referă la 
cei care au fondat dinastii nobiliare în afara hotarelor Țării Moldovei – în Sfântul 
Imperiu Roman, Rzeczpospolita și Imperiul Rus.

În cadrul neamurilor moldovenești ale nobilimii ruse, familia Bantâș 
ocupă un loc deosebit. Strămutându-se în Rusia în primul sfert al secolului al 
XVIII-lea, ei aderă la primul val al emigrării împreună cu Dimitrie Cantemir. 
Grație relațiilor de rubedenie apropiate cu domnitorul Țării Moldovei, înru-
direa cu neamul heraskov, dar și calităților personale deosebite și talentului, 
reprezentanții acestui neam boieresc au știut să ocupe o poziție binemeritată 
în Imperiul Rus. Pe parcursul secolelor XVIII–XIX, mai multe personalități ale 
acestui neam s-au manifestat în domeniul militar, participând la numeroasele 
campanii și conflagrații împotriva dușmanului. Un șir de reprezentanți ai fami-

liei Bantâș au deținut funcții înalte în organele centrale de conducere ale țării, au 
lăsat o deosebită contribuție în sfera științei în învățământului.

În comunicarea de față, pe baza materialelor de arhivă, majoritatea inedite 
și introduse pentru prima dată în circuitul științific, este reprezentată istoria pri-
melor două generații ale familiei Bantâș în componența nobilimii ruse.

Sărbătorile populare românești în cercetările științifice ale studenților

Valentina URSU

Sărbătorile populare ocupă un loc important în viața cotidiană a românilor. 
De-a lungul veacurilor ele au suportat mai multe influențe. Cu toate acestea, nu 
au pierdut din semnificația și valoarea lor pentru comunitate.

Prezentul studiu este dedicat examinării lucrărilor studențești, realizate la 
facultățile de istorie din Republica Moldova după destrămarea URSS. Ca surse 
de documentare au servit materiale din Arhiva UPS „Ion Creangă”, teze de an, 
licență și master, programe ale conferințelor științifice studențești naționale și 
internaționale desfășurate în Republica Moldova și România. Prezintă interes 
tezele de an și licență ale studenților de la specialitățile Etnologie, Istorie, Istorie 
și Etnografie, Istorie și Istoria Culturii, Istorie și Geografie, Educație civică și Is-
torie etc. Un salt calitativ este realizat în lucrările științifice ale masteranzilor de 
la specialitățile Patrimoniu istoric și turism cultural, Istorie, Didactica discipli-
nelor istorice. Examinarea lucrărilor evidențiază interesul studenților, în primul 
rând, pentru cercetarea sărbătorilor calendaristice, prevalând Crăciunul, Anul 
Nou, Sfântul Vasile, Paștele. Un alt subiect frecvent întâlnit în tematica tezelor 
de licență sunt sărbătorile de familie. Cercetările cuprind analize ale aspecte-
lor comune ale sărbătorilor în întregul spațiu românesc. Deosebit de importantă 
este determinarea specificului tradițiilor populare locale, incluse în sărbători. 
Studenții realizează cercetări de teren, interviuri, chestionarea locuitorilor din 
localitățile de baștină și din satele vecine. Sunt descrise și interpretate originea, 
semnificația, evoluția sau involuția tradițiilor de-a lungul timpului și rolul aces-
tora astăzi. 

Originile formării primelor organizații etno-culturale ruse 
în Republica Moldova

Tatiana ZAICOVSCHI

După aproape treizeci de ani de la fondarea primei organizații etno-cultu-
rale (OEC) – Comunitatea Slavă (1989) este absolut necesară analiza și prezen-
tarea unor concluzii cu referire la activitatea diverselor organizații etno-cultu-
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rale ruse, bulgare, găgăuze, evreiești ș. a. În unele publicații apăruse următoarea 
informație: „Centrul Culturii Ruse al Republicii Moldova. E format în anul 1990. 
Copreședinți – D. Nicolaev și A. Korkina”. Pe de o parte, totul este corect: și anul 
formării, și numele liderilor actuali ai Centrului. Pe de altă parte, cei care nu sunt 
familiarizați cu istoria OEC-urilor, chiar și în linii mari (cum ar fi majoritatea), 
își creează impresia că anume D. Nicolaev și A. Korkina au fondat organizația 
în cauză. Cu toate acestea, având în vedere faptul că Centrul Culturii Ruse a fost 
prima OEC rusă în Moldova independentă, ar fi corect, pe lângă anul fondării, să 
fie indicat numele persoanelor care au stat la originea structurii de pionierat. Ac-
tivitatea exploratorilor, deschizătorilor de drumuri este întotdeauna mai dificilă 
decât pentru cei care vin după ei și se sprijină pe baza experienței lor fără prece-
dent. Pe lângă aceasta, este firesc să analizăm și următorul aspect: să încercăm să 
reconstruim și să înțelegem perioada cea mai îndepărtată de la fondarea primei 
OEC (Centrul Culturii Ruse, copreședinți – A. Belopotapov și I. Garaev), care, 
din anumite motive înțelese a început să decadă din istoria formării și activității 
OEC-urilor ruse. Suntem convinși că o să fie echitabil să reconstruim, după 
posibilități, circumstanțele timpurilor îndepărtate (inclusiv în baza documente-
lor, edițiilor periodice și interviurilor cu un șir de membri ai acestei organizații).

The “social world” of people in song folklore of Bulgarians from 
the Republic of Moldova and Ukraine 

Nadejda CARA 

The folklore texts reflect a “world picture” of people (the external one – natu-
ral and social, and the internal – moral and psychological representations), as 
well as their attitude to different aspects of this world i.e. his axiological para-
digm, values. Song folklore of the Bulgarians from the Republic of Moldova and 
Ukraine is a rich source for depicting various sides of their ethnic world view. The 
lexical analysis of these folklore texts shows the social life of a man in its variety. 
The “external man” is a member of different social groups; the lexicon, which re-
flects social nomination, is presented by some thematic groups. The very diverse 
and rich thematic group is the “social status of a man” (high or low). A separate 
lexical group nominates the military activity. The most numerous lexical group 
presents the nomination of different types of professional activity. The represen-
tatives of condemned social activities are nominated as well. The lexical units of 
each group have, besides common semantic, some contextual connotative and 
imaginative content. Most of the time it provokes the formation of some ethno-
specific cultural concepts. As Bulgarians in Moldova and Ukraine lived for a long 
time in diasporas, the song folklore clearly reflected these realities as well. Some 

more recent historical realities are reflected in lexical units too (such as солдатин, 
махновци, рота, капитанче, шофьорче). It is important to emphasize that all 
detected nominations reflect the activity of men. The women’s social activity out-
side the family is represented by some isolated nominations only (магьосница, 
знайница, врачка).

Christmas Eve traditions and rites among Ukrainians 
of the Republic of Moldova

Ecaterina COJUHARI

The holy Evening (Святи́й Ве́чір / Свя́твечір) is celebrated on Christmas 
Eve. On this day, as evidenced by the field materials collected by us, many sym-
bolic and magical acts and rituals were performed. 

On this day, the livestock was feed ritual food and the forces of nature were 
“coaxed”. To ensure family well-being and wealth, people put under the icon 
(“н апокуті”) a doll of Дідух (a spirit of ancestors, the symbol of harvest and 
richness),the master of the family threwkutya to the ceiling; children imitated 
the bleating of lambs and calves, the croaking of like hens, etc. Evil spirits were 
driven away with the help of garlic and poppy. 

The Christmas Eve dinner began and ended with a prayer, presupposed 
the presence of all family members and consisted of 12 (in difficult years – of 
5-7) ritual fast dishes. The main and obligatory dishes were the following: kutya 
(кутя́), wheat (пшеничка), kolach (колач), vareniki/ pies (вареники / пи(е)
роги) stuffed with potatoes, cabbage, cherries and vzvar (взвар / узвар / звар), 
a drink of dried fruits. Other dishes varied: pies (паланички / пиріжки / пла-
чинти), boiled or stewed potatoes картофля(і), raw or stewed cabbage (капуста 
квасна / кисла / квасяна), roasted or aspic fish (ри(е)ба), cakes with poppy or 
hemp seeds (коржі з маком or з жуфою), boiled beans (фасулі варені / коло-
чені / бабани), and other. Some food, drinks and spoons were put on the table 
or windowsill for the dead ancestors.

Ritual gift exchange (“носили вечерю”) also occurred on Christmas Eve; 
children and adults performed such rituals as walking with the star (“ходили 
со звіздой”) and carol singing (“колядували”). The customs and rituals of the 
holy Evening among the Ukrainians of the Republic of Moldova are distin-
guished by archaic, local variability and multidimensionality of various strata 
reflecting economic needs, rational knowledge, magical actions, mythological 
and religious concepts.
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Materials and their role in making clothes among Ukrainians 
of Moldova population of Tetskani village 

(Briceni district, Republic of Moldova)

Victor COJUHARI

At the end of XIX – early XX centuries, village people used home and ma-
chine made fabrics for making clothes. Plant fibres, wool and skin (with or with-
out fur), sometimes even stalks and bark were used as raw materials for tradi-
tional dress fabric by Ukrainians of Moldova until the XX century. Wool, mainly 
sheep wool, was a preferable animal raw material. Summer footwear and men’s 
hats were made of stalks and tree bark. 

hand weaving was a predominant source of dress fabric production. Village 
crafts women knew very well the potential opportunities of different raw materi-
als. Linen and hemp cloth was used to make men’s and women’s shirts, waist-
coats, and scarves. The wool yarn was a basic material for handmade rough cloth 
for men and women outerwear, as well as for men winter trousers and sashes.

In addition to fabrics, fur and leather were widely used for making clothes. 
Usually, winter clothes were made of sheep hides and fur. Footwear, such as bast 
shoes (постоли), boots (чоботи) and other, were made of cow, horse, goat hides 
and pigskin. Since the end of the XIX century, the Ukrainians of Moldova started 
to use imported cotton and silk yarn for hand weaving. The combination of dif-
ferent kinds of yarn (such as wool, hemp, linen, cotton) allowed a much wider 
range of fabrics. A certain balance in the use of factory and homespun fabrics 
among the Ukrainians of Moldova, as well as in the whole region, is observed up 
to the middle of the XX century, when handmade weaving and clothes making 
almost completely ceased. 

World Image Elements in A. Wilderman’s Family Stories: 
Ethnocultural Aspect in the Context of the “Third Axial Age”

Jozefina CUSHNIR 

The research identifies and analyses a number of world image elements in 
Albert Wilderman’s family stories, a Chisinau phthisiatrician (1923–2012). The 
concept of “world image formed by mythological consciousness” is introduced 
(the specificity of world image is determined by the type of consciousness). The 
concept “third Axial Age” is used, which was revealed by us when clarifying the 
information content of the concept “Achsenzeit” according to K. Jaspers. Karl 
Jaspers periodized the mankind’s mastering of information on individual es-
sence, its significance and sacredness as the “first Axial Age” and the “second 

Axial Age”; the latter is detailed by us as “the second and the third Axial Age”. 
Our considering of the ethnocultural aspect of the problem uses one of harmo-
nizing constants of hasidic folklore, or “Beshtian constants”, previously iden-
tified by us. This constant is named “sacred humanism”. (According to Rabbi 
Shlomo, for example, the worst deed of evil is a situation when a human forgets 
that he is a royal son, i.e. overlooks the sacredness of individual essence). We give 
examples of the corresponding world image elements formed in family stories of 
A. Wilderman, – a doctor, an empiricist and an atheist – and his mythological 
consciousness. his implicit Universe is such that a human is able and should not 
to forgo his dignity; the profession of a phthisiatrician provides opportunities for 
a dignified life (help to suffering sacred individual essences; intellectual growth); 
the possibility of infection can be abolished by a volitional impulse; a human can 
and should be intellectual, ethical and active at any age; existential-ethical devel-
opments are transferred both by personal example and through family stories; 
the Universe manifests a tendency to secret contribution to human’s salvation, 
both physical and spiritual; that is a cathartic phenomenon, because a human’s 
essence is unquestionably sacred.

Safeguarding of the intangible Romani heritage in the Republic of 
Moldova threatened by the volatilisation of the individual unexplored 

collections (EAP 699). Lessons learnt and Project outcomes

Ion DUMINICA

During the period 2014–2015, researchers from the “Roma Ethnology” 
Group of the Institute of Cultural heritage have implemented the Pilot Proj-
ect “Safeguarding of the intangible Romani heritage in the Republic of Mol-
dova threatened by the volatilisation of the individual unexplored collections” 
through the Endangered Archives Programme supported by Arcadia Charitable 
Fund. The main aim of the project was to discover, digitize, list and preserve 
the existing collections of the archive materials, which are connected with the 
ethnocultural heritage of the Moldovan Roma. At the beginning of XX century, 
the Moldovan Roma community had lived under typical social conditions of a 
pre-industrial period and currently a large part still lives this way. Unfortunately, 
the social exclusion plight and the traditional way of life of the Roma, prone to 
permanent resettlement, is threatening to lose the personal archives, which were 
established over many generations. This is the reason why these archives gradu-
ally disappear if not being systematized and digitized. From the beginning of 
2017, the digitized and listed material is publicly available in the Moldovan Na-
tional Archive, as well as in the British Library, becoming an invaluable scientific 
resource for humanitarian and Art scholars specialized in Romani studies. The 
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project research teams have digitized 2557 images (38 GB) from 36 individual 
collections on eight Roma ethnographic groups, which are deployed in 16 locali-
ties from the Republic of Moldova, dating from 1925 to 2013. In the presenta-
tion, I will highlight the most valuable historical Romani artefacts discovered in 
the Republic of Moldova, which were divided in the following files: Photographs, 
Roma Family Album, Roma Military Album, Roma Youthfulness Album, Roma 
Wedding Album, Papers, Identity Card.

On the question of the classification of local migrations 
in the south of Ukraine

Vyacheslav KUSHNIR

Migration processes in the south of Ukraine in the most active period in the 
XVIII–XIX centuries should be divided into external and internal. Relocation 
from European countries refers to the external migration and internal migra-
tion is associated with the movement of migrants within the Russian Empire. It 
should be noted that quite diverse forms of internal migration (separate individ-
uals, separate families, planned and spontaneous groups etc.) are not sufficiently 
investigated and this fact makes their classification difficult. Unlike external mi-
gration, internal migration was not of a large-scale and took place within small 
areas (e.g., in Budzhak, the Bug-Dniester interfluve region). Therefore, such mi-
gration is considered to be local, butsubstantial in terms of the effect it exerted 
on the nature and the consequences of ethnic processes. Local migrations are 
made of forced and voluntary groups. The causes of forced migration might have 
been unsatisfactory material conditions, which resulted in people`s relocation 
aimed to improve their living standards. To the causes of forced migration, we 
can also attribute some occasional situations, deliberate circumstances, which 
led to relocation (e.g.,a military polygon construction and tenant evictions). The 
forced migration should include relocations, caused by living conditions which 
don`t conform to stereotypes. This category should include, for example, de-
ported Ukrainians from Western Ukraine and Poland after World War II, who 
endured difficulties related to their social and domestic adaptation and who of-
ten changed their place of residence. The local voluntary migration occurred 
mainly within several neighbouring settlements. The reasons for these reloca-
tions, usually not numerous, were family ties. It was a fairly common practice for 
the people who lived in the neighbouring Moldovan villages to move to those of 
Ukraine and vice versa.

Bulaestian /Ч’iндреǐвеч’iр/ and early ethnic history 
of Bulaestian dialect speakers 

Alexey ROMANCHUK 

P. E. hritsenko convincingly demonstrated that the manifestations of the 
asynchronous VN-reflexes (Bulaestian /ч’iндреǐ/ ‘generous’ serves as an ex-
ample) in the Ukrainian linguistic continuum should be explained as a “pho-
netic polonism” (using the term of M. O. Onyshkevich). Well, the question is 
when and how it appeared in the Bulaestian dialect? Looking for the answer, we 
should consider the following facts: 1 in general, polonisms are presented in the 
Bulaestian dialect by some early examples only; 2 the great part of polonisms, 
known in other Ukrainian dialects, are absent in the Bulaestian one; 3 the Pol-
ish szczodry ‘generous’ do not evince any VN-reflex; 4 besides some analogies 
in the Pisarevka dialect (Kodymdisrict, Odessa region), we see шандрий(with 
the same meaning ‘generous’) in Boiky’s dialect (the variant is known in hotin 
region and, according to M. V. Tunitskaya, in Tetskani dialect (Edintsy district, 
Republic of Moldova) also), as well as чандрий in some Ukrainian villages of 
the northern part of the Republic of Moldova (according to K. S. Kojuhar) and 
Kel’mentsy district of Chernovtsy region; 5 it is unlikely that all these analogies 
appeared in the mentioned dialects independently; it looks more probable that a 
whole areal of the form existed in the early times, and this areal was ruptured lat-
er by the subsequent linguistic and historical processes; 6 it is obviously impos-
sible to get the Bulaestian variant neither from чандрий (conversely, чандрий 
appeared as a result of the shift of /e/ to /a/), nor, moreover, from шандрий (as 
it demonstrates, in addition, the loss of /ч/ from the initial /шч/). Thus, the pho-
netic form /ч’iндреǐ/ reflects some early stages of ethnic and linguistic history 
of Bulaestians.

Формирование этнохудожественной культуры студентов 
в области декоративно-прикладного искусства 

Юлиана БАБИНА 

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что на 
современном этапе развития европейского общества стали заметны су-
щественные изменения в сфере высшего образования, в том числе ху-
дожественного. Исходя из вековых интерференций на постсоветском 
пространстве в области науки, искусства и народных традиций, ученых-
педагогов в процессе педагогической практики все чаще волнуют вопро-
сы этнохудожественной культуры учащихся. Среди предложенных нами 
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ранее моделей обучения в рамках вузов/педвузов с целью формирования 
профессиональных компетенций студентов на основе глубокого изучения 
народного наследия РМ, текстильного, декоративного искусства, интегра-
ции дисциплин, освоения и применения ими основ композиции (декора-
тивной и др.), традиций орнаментики, в особенности ковроткачества, и 
других важнейших проблем, реализация на практике личностно-ориенти-
рованной педагогической модели в современной науке и образовании – в 
качестве приоритета – включает и этнорегиональную, этнохудожествен-
ную подготовку учащихся. Это не только поднимает на новый уровень 
эффективность и качество художественного образования в целом, но и 
способствует воспитанию разносторонне развитой, духовно и культурно 
обогащенной личности. Ведь помимо профессионального овладения сту-
дентами навыками мастерства в своей учебно-творческой деятельности 
на факультетах изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 
даже дизайна, должно быть и активное приобщение к культурным тра-
дициям своего народа и других этносов, в частности тех, которые сосед-
ствуют с молдавским. И это не должно носить фрагментарный характер, 
как отмечает в своей работе российский ученый Эсеккуев К. В., что также 
подчеркивает актуальность проблемы освоения общечеловеческих этно-
культурных знаний и ценностей в процессе обучения. Как педагогическая 
категория понятие «этнохудожественная культура студентов» имеет под 
собой концептуальную основу, базирующуюся на ряде методологических 
педагогических мировоззренческих подходов (личностно-ориентирован-
ного, культурологического, художественно-эстетического, деятельност-
ного, технологического, этнорегионального, интегративного и др.). Все 
они направлены на ориентацию молодого поколения на спектральность 
(целостность) мировой и национальной художественной культуры.

Зимние календарные обряды украинцев, 
молдаван и румын на Буковине 

Александр КОЖОЛЯНКО

Проживание представителей разных этносов по соседству, а в отдель-
ных случаях и на территории одного поселения было одной из причин фор-
мирования на Буковине особых черт культуры украинцев, молдаван и ру-
мын. Календарь буковинцев был, и до некоторой степени остается и в наше 
время, своеобразной энциклопедией народного творчества, регулятором 
обычного распорядка жизни в будни и праздники. Однако не всегда по-
нятно, что символизирует тот или иной календарный обряд, определенное 
его действующее лицо или атрибутика. Если сценарий зимних календарных 

праздничных обрядов в основных содержательных формах сохранился, то 
их смысловое значение преимущественно утратилось. Особенно это на-
блюдается в конце ХІХ – начале ХХІ вв., когда магически-хозяйственное 
значение зимних праздников сменилось развлекательным. В обязательные 
обряды календарной обрядности входили: почитание предков, обрядовый 
стол, предсказания будущего, ритуальные обходы и поздравления, маски-
ровки, драматические сценки и развлечения, песни и словесные пожелания 
и т. д. Народные обычаи целиком основаны на анимистическом мировоз-
зрении, то есть на вере, что вся природа имеет душу, что все – как орга-
ническое, так и неорганическое – рождается, живет, растет, умирает, все 
чувствует и разговаривает. С введением христианства верования и обряды 
соединились, много обрядов заимствовано христианством из язычества. 

Среди годового цикла праздничных обрядов особое место принадле-
жит зимним праздникам. Есть общее и особенное в обрядах украинцев, 
молдаван, румын.

Полотенца (рушники) в семейной обрядности
украинцев, молдаван и румын Буковины 

Георгий КОЖОЛЯНКО 

В исследовании представлено использование полотенца (рушника) 
украинцами, молдаванами и румынами, проживающими на территории 
северной части Буковины в конце XX – начале XXI вв., в семейных обрядах 
и повседневной жизни. Обрядовое применение полотенца было известно 
с древних времен, имеются сведения о его присутствии в обрядах в до-
христианские времена у древних греков, египтян и др. В семейных обрядах 
использование рушника имело место во всех этнографических зонах Буко-
вины, но, прежде всего, оно сохранилось на территории Новоселицы, Сто-
рожинца, Вижницы, Путилы. Особенно отмечено применение полотенец 
в обрядах, бытующих в селах с романским населением, или в тех, где про-
живают украинцы, румыны, молдаване. При использовании полотенец в 
Буковине существуют также местные традиции. Определенные особен-
ности применения полотенец отмечены в этноконтактных регионах края.  

В повседневной жизни в Буковине полотенца (рушники) прикрепляли 
во многих местах: на дверях, зеркале, стенах, на несущих балках потолка-
«сволока» и пр. Помимо жилья, полотенца в указанное время служат укра-
шением для общественных сооружений, церкви, сельской управы, школы 
и других помещений. Полотенце играло большую роль в жизни чело-
века – от колыбели до могилы. Наиболее частые области современного ис-
пользования рушника – это свадьба, похороны и поминальная обрядность. 
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Полотенце является предметом широкого обихода, декора крестьянского 
жилья, оберегом, средством общения с предками. Часто полотенца ис-
пользовались при проведении молитвы.

Репрезентация этнической культуры в фольклорных записях 
конца ХХ в. (по материалам Госархива Одесской области)

Наталья ПЕТРОВА

На современном этапе развития этнологической науки особое значе-
ние имеют материалы для исследования этнической культуры украинцев 
и представителей других этносов. Одним из таких видов источников яв-
ляются фольклорные записи студентов-филологов, сделанные во второй 
половине ХХ в. под руководством доцента П. Т. Маркушевского. Нами 
будет произведен анализ архивного фонда, состоящего из 565 дел – те-
традей с записями фольклора, осуществленными студентами кафедры 
украинского языка и литературы филологического факультета Одесского 
государственного университета с 1952 по 1991 гг. Коллекция сформирова-
на по территориальному принципу, в алфавитном порядке представлены 
области Украины, а также материалы из Молдавской ССР (Слободзейский 
район). Наибольшей полнотой отличаются записи песенного фольклора, 
некоторые дела достаточно полно описывают календарные и семейные об-
ряды. Встречаются уникальные заговоры, ритуальные плачи. Отдельные 
группы нарративов представляют так называемую советскую обрядность. 
Особенно интересными с точки зрения этнологии являются записи, в 
которых репрезентованы разнообразные варианты сочетания советской 
обрядности с традиционной, в записях отражена местная региональная 
вариативность. Полнота/фрагментарность записи того или иного текста 
дает возможность делать выводы о состоянии сохранения/трансформа-
ции описанного обряда или фольлорного текста на момент регистрации. 
Тот факт, что записи производились одновременно в разных регионах 
Украины и Молдове, дает возможность проводить сравнительные иссле-
дования этих текстов для восполнения тех недостающих фрагментов ис-
точниковых баз, необходимость в которых сегодня испытывает этнология 
для реконструкции уровня сохранения, вариативности и тенденций раз-
вития/трансформации этнической культуры во второй половине ХХ в.

Об истории возникновения белорусских 
этнокультурных организаций Молдовы 

Василий САКОВИЧ

Появление новых государств на постсоветском пространстве, грани-
цы, таможни и т. п. создало у белорусов Молдовы ощущение разъединения 
с исторической родиной. В одночасье они стали белорусами, проживаю-
щими за рубежом. Вместе с тем, образование независимого государства 
Республики Беларусь вызвало подъем национального самосознания, ак-
тивизировало стремление к организации национально-культурной жиз-
ни белорусов Молдовы. В результате возникающих жизненных проблем 
(жилье, работа и др.) далеко не все белорусы, желающие вернуться на свою 
этническую родину, могли сделать это. Даже поездки в гости к родствен-
никам и посещение могил близких для многих из них стали сложными в 
связи с материальными трудностями. 

Из-за усилившегося чувства ностальгии возникла необходимость во 
встречах с земляками-соотечественниками, увеличилась потребность в 
общении на родном языке, в том, чтобы совместно отмечать националь-
ные и народные праздники. Белорусы встречались и обсуждали новости 
о ситуации в Беларуси, показывая, что им небезразличны судьбы соотече-
ственников, живущих на этнической родине. В этих условиях шел есте-
ственный процесс формирования у белорусов Молдовы общественных 
организаций – общин и этнокультурных объединений. Образование бе-
лорусских этнокультурных организаций Молдовы происходило в течение 
довольно длительного периода. Белорусская община Кишинева зароди-
лась в 1993 г. Несколько позже были зарегистрированы общины городов 
Бельцы, Рыбница, Григориополь, Комрат. В 2006 г. создана Ассоциация 
белорусов муниципия Кишинэу. По имеющимся данным, в Молдове за-
регистрировано и действует 8 белорусских этнокультурных объединений. 

Образ дома в мировоззрении украинцев 

Татьяна ФАЙНЫК 

В жилье как сложном социокультурном комплексе тесно переплете-
ны утилитарно-практические, духовно-эстетические, морально-этические 
составляющие, которые способны обеспечить комфортность его жителям, 
оказывать положительное влияние на окружающую среду и способствовать 
сохранению и развитию наиболее ценных достижений строительной куль-
туры народа. С этой точки зрения наиболее показательным является тра-
диционное народное жилище, которое формировалось в непосредственном 
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единстве всех этих начал. Отраженные в жилищном строительстве миро-
воззренческие основы, вытекая из изначальной синкретической целостно-
сти – нерасчлененности практической и духовной жизнедеятельности лю-
дей, формировались на широком фоне ее разных проявлений в различных 
природно-географических и социокультурных условиях.

В народном жилищном строительстве все действия, направленные на 
достижение практического результата, сопровождались действиями ри-
туальными, ориентированными на объединение своих намерений с волей 
высших духовных сил. Люди производили эти ритуалы, постоянно совер-
шенствовали их и передавали потомкам. Совершенствование шло по линии 
приближения к высоким образцам духовности. Все это происходило в за-
висимости от степени приближения человечества к духовным идеалам в 
результате самосовершенствования, развития духовности самого человека.

CENTRUL STUDIUL ARTELOR

Dialogul intercultural muzical: perspective de cercetare 
a fenomenului în creația academică contemporană 

din Republica Moldova

Valeria BARBAS 

În contextul globalizării lumii contemporane, un loc aparte îl ocupă feno-
menul interculturalităţii, inclusiv pentru coordonata lui muzicală. Studiul acestei 
problematici în Republica Moldova se află într-o etapă incipientă și necesită o 
abordare interdisciplinară. Deși nu există o definiție specializată, muzicologia 
interculturală este certificată de o serie de studii: E. helm (New York, 1981),        
A. Euba (Bayreuth, 1989), V. Ross M. P. Baumann (Berlin, 1990), (New York, 
2016), P. Burnard, E. Mackinlay și K. Powell (New York, Londra, 2016). În Uniu-
nea Sovietică, conceptul dialogului intercultural nu a fost investigat ca fenomen, 
cultura socialistă fiind privită unitar, cu legităţile proprii, diferite de cea „burghe-
ză”. Interferențele culturale erau văzute ca trăsătură-simbol a artei socialiste, stu-
diile științifice fiind realizate în cadrul unei ideologii de „comuniune” culturală 
a spațiului sovietic, având un caracter descriptiv. Puținele cercetări din muzico-
logia moldovenească reflectă relațiile culturilor învecinate, sau „înfrățite”, mai 
seamă cu Ucraina și Rusia. În perioada postsovietică, corespondenţele culturale 
sunt analizate printr-o prismă socio-politică de un alt vector; anumite studii re-
alizate de cercetătorii autohtoni reliefează coduri și arhetipuri, stileme genuistice 
și tendințe noi; o altă perspectivă relevă studiile etnomuzicologice și bizanto-
logice. În prezent cercetarea dialogului intercultural în muzicologie capătă noi 
valenţe; dimensiunea interculturală devine o metodă de cercetare a creației mu-
zicale contemporane, constituindu-se dintr-o sumă de noţiuni teoretice privind 
organizarea discursului muzical la nivel micro- și macro-structural, urmate de o 
serie de analize semiotice, a tehnicilor componistice utilizate precum și a celor 
de interpretare.

Filmul documentar de tranziție din perspectiva paradigmei dialogice

Alexandru BOHANȚOV 

Când se invocă conceptul de dialog și viziune dialogică asupra lumii, nume-
le esteticianului rus M. M. Bahtin revine în prim-planul cercetărilor din științele 
umaniste contemporane. Principiile fundamentale ale dialogismului și polifo-
niei au fost definite având la bază celebrele romane dostoievskiene (Problemele 
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poeticii lui Dostoievski, 1929). Teoriile sale sunt formulate magistral în studiul 
Problema textului în lingvistică, filologie și alte știinţe umaniste. Încercare de ana-
liză filosofică (1959–1961) – o colecție de note, unele de natură aforistică: „Actul 
uman este un text potenţial și poate fi înţeles (ca act uman, nu ca acţiune fizică) 
doar în contextul dialogic al timpului său (ca replică, ca poziţie semantică, ca sis-
tem de motive)”. În viziunea lui Bahtin, cercetarea umanistă „devine interogare 
și conversaţie, adică dialog”. 

Însă societatea comunistă a favorizat discursul audiovizual monologic în 
abordarea vieții, deformând astfel fenomenul cinematografic. Filmul documen-
tar a fost văduvit de trăirile autentice ale oamenilor, imaginea realității fiind cos-
metizată până la refuz. De aici construcțiile stereotipe ale filmelor de nonficţi-
une, bazate pe comentarii din off, rigide și anoste, lecturate de crainici radio/
TV într-un stil patetic, care nu concordă cu mesajul nonverbal. Când imperiul 
sovietic a intrat într-o disoluţie irevocabilă, prăbușindu-se în mod lamentabil, 
documentarul basarabean devine „o rețea interactivă a conștiințelor”, ca să uti-
lizăm formula bahtiniană, fiind deschis multiplelor interpretări dialogice și in-
tertextuale. În studiul de caz, ne vom referi la documentarul Alte voci (1989) și 
dilogia Probă de libertate (2006), Probă de independență (2011) ale cineastului 
Mircea Chistrugă.

Portretul și autoportretul în creația Eleonorei Romanescu

Eleonora BRIGALDA 

Eleonora Romanescu se clasează printre artiștii reprezentativi ai artei basa-
rabene din secolul al XX-lea. Domnia Sa a cultivat mai multe genuri, domeniul 
în care și-a exersat neîncetat talentul fiind peisajul basarabean. În creația E. Ro-
manescu putem urmări cucerirea serenității și atingerea propriului stil în genu-
rile de portret și autoportret. Inițial, portretul începe printr-un rapel la tradiție 
și la ucenicia sa în cadrul Școlii Republicane de Arte Plastice „I. E. Repin” din 
Chișinău. Lucrul din natură îi oferă sugestii pentru primele portrete, pictate într-
o monocromie brun-negru cu fondurile neutre. Ulterior, după absolvirea cursu-
rilor de pictori-restauratori din Moscova, în portret intervine o distanță față de 
real. Abandonând căutarea perseverentă a asemănării și înlocuind-o cu un spațiu 
în care culoarea devine principalul mijloc de expresie, pictorița își dobândește 
sentimentul rezonabil al propriei individualități. În anii ’60, în creația portre-
tistică a E. Romanescu realul este filtrat și reprodus prin prisma experiențelor și 
acumulărilor personale și capătă o nouă conotație. Portretele sunt realizate într-
o concepție decorativă, dar cu o înclinație spre monumentalitate. Viziunea sa 
sintetică și decorativă duce la o aplatizare a spațiului plastic, iar alegerea croma-
ticii prezintă în sine valoare de semnificație. În anii ’70–’90, portretul exprimă 

un dialog vizual între model și artist de natură cognitivă sau afectivă, exprimă 
voluntar sau involuntar societatea pe care o reprezintă: chipuri de țărani, artiști 
și poeți încadrați într-un peisaj real sau imaginar. În ciuda diferențelor tehnice, 
aceste portrete au în comun exprimarea unui sentiment direct al vieții și deose-
bita simpatie și respect pentru om. Seria autoportretelor o prezintă pe pictoriță 
scrutându-și fizionomia, la diverse vârste. În concepția ei autoportretul prezintă 
o imagine reflexivă a autorului. 

Candelele-epitaf din biserica Sf. Gheorghe Nou din București

Emanuela CERNEA 

Noi documente despre martirii Brâncoveni, obiectele medievale de cult 
sau de artă vin să completeze cronicile oficiale cu informaţii despre obiceiurile, 
moda sau modelele culturale ale vremii. Alteori însă ele reprezintă martori sin-
gulari ai unor evenimente importante din viaţa anumitor personaje istorice, iar 
obiectele pe care urmează să le prezentăm se înscriu în această categorie. 

Depunerea rămășiţelor pământești ale voievodului-martir Constantin 
Brâncoveanu în biserica Sf. Gheorghe Nou din București a fost acceptată cu o 
oarecare surprindere de către specialiști, cunoscându-se faptul că acesta își pre-
gătise mormântul, încă din timpul vieţii, în biserica mare a mănăstirii hurezi. 
O candelă dăruită de doamna Marica, în 1720, bisericii Sf. Gheorghe Nou din 
București împrăștie însă orice urmă de îndoială asupra acestui fapt. Un inventar 
recent al candelelor păstrate în această biserică, precum și al acelora din patri-
moniul Muzeului Naţional de Artă al României aduce la lumină informaţii ine-
dite despre contextul reînhumării voievodului.

Asociate cu o serie de alte obiecte și documente, candelele-epitaf ale biseri-
cii Sf. Gheorghe Nou din București completează „tabloul” transformării acesteia 
în necropolă a familiei Brâncoveanu și susţin, totodată, ipoteza reînhumării, ală-
turi de tatăl lor, a celor 4 fii ai voievodului în cea mai importantă ctitorie brân-
covenească din București.

Despre ctitorul și închinarea unei mănăstiri vrâncene 

Cătălina CHELCU 

În satul Vizantea Mănăstirească, din partea de nord-vest a judeţului Vran-
cea, se află biserica parohială cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, loc în care timp 
de câteva secole a fiinţat Mănăstirea Vizantea, vechi așezământ monahal din 
ţinutul Putna. În intervenția noastră aducem clarificări cu privire la ctitorul 
schitului din secolul al XVI-lea și asupra momentului închinării mănăstirii la 
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Muntele Athos, în secolul al XVIII-lea. Cercetarea pornește de la o privire critică 
a pisaniei actuale a bisericii, scrisă la data de 18 septembrie 1994, care a marcat 
încheierea lucrărilor de restaurare, executarea picturii interioare și sfinţirea edi-
ficiului. În textul pisaniei au fost incluse informaţii cu privire la ctitorii lăcașului 
de cult, anul închinării la Sfântul Munte și starea acestuia în vitregiile vremuri-
lor, până în prezent. Pe baza mărturiilor documentare, am putut constata că în 
cuprinsul pisaniei s-au strecurat erori de identificare și datare a informațiilor 
fundamentale pentru reconstituirea trecutului istoric al așezământului putnean, 
pe care le supunem atenţiei în intervenţia noastră. O altă pistă folosită în inves-
tigaţia noastră este pomelnicul scris pe un triptic de lemn, închis cu două ușiţe, 
care se află, în prezent, în patrimoniul Muzeului de Istorie din Focșani. 

Ca urmare a faptului că Ieremia Movilă a fost notat, în cuprinsul pomelni-
cului, în fruntea ctitorilor, autorii recentei pisanii au încercat să înnobileze tre-
cutul așezământului de cult, amintindu-l, în mod eronat, pe acest domn ca prim 
ctitor. De aceea, coroborarea informaţiilor documentare, precum și valorificarea 
rezultatelor istoriografiei problemei au dus la identificarea corectă a primului 
ctitor și a datării dobândirii statutului de metoc al Mănăstirii Grigoriu de la 
Muntele Athos. 

Vechi biserici de lemn din zona Bârladului (secolele XV–XVII)

Laurențiu CHIRIAC 

Zona Bârladului, sub aspect geografic și teritorial-administrativ – edificiile 
religioase din ținutul Bârladului și ţinutul Tutova, întrucât am considerat Bârla-
dul – ca important centru de emergenţă creștină – a radiat sub raport confesional 
pe o arie mult mai extinsă. De altfel, acest lucru se poate observa și din exerci-
tarea unei anumite autorități jurisdicţionale religioase a orașului Bârlad (prin 
protopopii târgului) asupra ținutului Tutova; unitate arhitecturală surprinsă la 
vechile biserici; sub aspect cronologic, lăcașele de cult din lemn care au fost ates-
tate până la finele veacului al XVII-lea. 

Particularitatea ţinuturilor Bârlad și Tutova și trăinicia unei vieţi normale 
creștine au determinat și aici ctitorirea unor lăcașuri de cult din lemn, unele 
dintre ele cu adevărat interesante. Cum era și firesc, aceste monumente religi-
oase – de o frumuseţe simplă și atât de necesare unei autentice trăiri spirituale 
ortodoxe – trebuiau să fie cercetate, prin includerea lor în marile tendinţe artis-
tice care au imprimat originalitatea arhitecturii populare religioase medievale. 
Aceste biserici populare din lemn consfinţesc o viaţă religioasă de veche tradiţie, 
pe baza căreia a putut fi posibilă evoluţia firească a actului de ctitorire a sfintelor 
lăcașuri, tocmai pentru a fi mai bine cunoscute și pentru a reliefa asemănările și 
deosebirile dintre ele și cele din alte arii cultural-artistice românești. Evidenţie-

rea activităţii unor clerici care apar consemnaţi, importanţa lor rezidă din rolul 
lor economic, social și spiritual, dar și din ingenioasele soluţii de ordin arhi-
tectural folosite (la nivelul materialelor de construcţie, planimetriei, decoraţiei 
exterioare, sistemelor de boltire, compartimentării etc.). 

Mărturii elocvente conservate pe o icoană inedită din Basarabia 
de la începutul secolului al XIX-lea

Adelaida CHIROŞCA 

Timp de șapte luni Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei a găzduit 
expoziția cu genericul Icoane din colecții particulare chișinăuiene. În cadrul ex-
poziţiei au fost prezentate circa 150 de icoane pictate pe lemn, în ulei și tempera, 
datate din secolele XVII-XIX. Pe una din icoane cu chipul Maicii Domnului de la 
hârbovăț am descoperit sub pânza ce-i acoperea spatele un text de binecuvânta-
re scris de mână direct pe lemn. Textul, semnat de stareţul ьănăstirii Adormirea 
Maicii Domnului de la hârbovăț, arhimandritul Ieronim, și de mai mulţi duhov-
nici de aici, era confirmat de un sigiliu al Mănăstirii, aplicat în ceară roșie, datat 
din anii ’20 ai secolului al XIX-lea. Consultând experţii, care au semnalat mai 
multe sigilii ecleziastice basarabene, am remarcat lipsa vreo unui sigiliu care ar fi 
aparţinut mănăstirii hârbovăţ. 

Icoana păstrează și alte mesaje ce merită atenția cercetătorilor, evidenţiin-
du-se un text din registrul inferior al icoanei în care se spune că icoana a fost 
pictată în anul 1840 de pe modelul original, micșorat de șase ori.  Informaţia 
consistentă pe care o oferă icoana poate furniza date noi despre istoricul mănăs-
tirii, despre persoanele numele cărora sunt înscrise pe ea. Iniţialele meșterilor de 
pe ferecătura de argint amintesc de gravorii a căror creaţii se păstrează astăzi în 
colecţiile marilor muzee. O valoare deosebită îi conferă icoanei sigiliul mănăsti-
resc inedit imprimat în lemnul icoanei, la fel și unele particularităţi iconografice 
proprii modelului original. 

Partitura ca factor al profesionalizării și patrimonializării muzicii 
tradiționale în repertoriul orchestrei populare „Folclor”

Vasile CHISELIȚĂ 

Studierea fenomenelor legate de scriere, documentare sau „intabulare” gra-
fică a creaţiilor de sorginte orală constituie unul dintre subiectele-cheie ale etno-
muzicologiei contemporane. Fixarea scriptică se impune drept atribut, criteriu 
și factor esenţial al procesului de transmitere a moștenirii muzicale orale din 
trecut. Astfel, asistăm la un fenomen cultural inedit. 
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Graţie fixării, redactării, formalizării scriptice, folclorul suferă transformări 
radicale sub aspectul formei, conţinutului, funcţiei și identităţii sociale. Se pro-
duce o schimbare majoră de paradigmă și de statut. Din element al culturii tra-
diţionale, orale, folclorul se transformă în element al culturii „constituite”, „fixe”, 
elaborate, aulice, profesioniste. Din folclor rural sau ţărănesc, el se schimbă în 
folclor „public și aplicat”, devenind obiectul predilect al intervenţiei culturale. 

O accentuare a acestui proces de transformare și de reinserţie socială a fol-
clorului muzical s-a produs în perioada postbelică, în special, în noile state soci-
aliste și în republicile ex-URSS, inclusiv în RSS Moldovenească (azi – Republica 
Moldova). Emblema acestui fenomen constituie apariţia orchestrelor populare 
profesioniste de format mare, instituţionalizate, sponsorizate și controlate de gu-
vern. O sursă importantă în studierea muzicii neotradiţionale constituie fondul 
de partituri din repertoriul orchestrei populare profesioniste „Folclor”. Sutele de 
creaţii scrise, provenind din perioada anilor 1968–1985, stau drept mărturie a 
procesului complex de profesionalizare și patrimonializare a culturii orale autoh-
tone în cadrul instituţional, etatizat, ideologic și propagandistic al vremii.

Centre de artizanat și meșteri în domeniul broderiei artistice. 
Considerațiuni preliminare

Liliana CONDRATICOVA

Deși prezentă plenar în cultura tradițională, broderia artistică se află în 
etapa tatonării problemei. Comunicarea de față are drept scop prezentarea unei 
viziuni de ansamblu cu privire la evoluția broderiei artistice în Basarabia/RSSM/
Republica Moldova, meșteșugul fiind concentrat în centre de artizanat, practicat 
și de artizani neîncadrați în ateliere.

În calitate de surse de cercetare au fost uzuale unele informații selectate 
din documentele de arhivă și literatura de specialitate, accentul principal fiind 
plasat pe documentările de teren privind identificarea centrelor și meșterilor 
care au creat și practică în prezent broderia artistică. Informații valoroase au 
fost depistate la Centrul de artizanat condus de Elena Popescu (Clișova–Orhei), 
în cadrul căruia se încearcă reconstituirea vechilor modele de broderie, a moti-
velor și a culorilor autentice, transpuse ulterior în confecționarea iilor stilizate, 
ștergarelor mirilor sau nunilor, care au intrat în vogă, alte piese textile. În același 
context vom remarca contribuția „Casei Părintești” sub conducerea doamnei Ta-
tiana Popa (hârjauca–Călărași), unde sunt expuse diferite piese vestimentare și 
textile brodate în spiritul vremurilor, dar și ținând cont de măiestria artizanilor, 
posibilitățile de a utiliza fire naturale, vopsite în culori native. Un șir de artizani 
au fost documentați în mai multe localități din nordul, centrul și sudul țării.

Piesele au fost repertoriate în funcție de uzualitate, materii prime și teh-
nici de lucru folosite, simbolism etc. Luate în ansamblu, articolele vestimentare 
și textile decorate prin broderie artistică reprezintă un domeniu care necesită 
atenția cercetătorilor, unele piese de patrimoniu prezentând interes special din 
punct de vedere istoric, artistic și etnografic.

„Flori arăbești” și „aquile” de piatră. 
Ornamente cantacuzine (re)descoperite 

Iuliana DAMIAN 

O vizită în lapidariul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Praho-
va ne-a surprins prin (re)găsirea colecției de ornamente sculptate în piatră ale 
ctitoriilor cantacuzine de la Măgureni și Mărgineni, scoase la lumină în primul 
sfert al secolului al XX-lea de Comisiunea Monumentelor Istorice. Capiteluri 
cu motive zoomorfe, un balustru întruchipând un „curios tip de tătar”, precum 
și alte fragmente arhitecturale împodobite cu decoruri vegetale variate alcătu-
iesc un vocabular ornamental care va particulariza ramura cantacuzină a artei 
brâncovenești. 

Distanțându-se de o abordare stilistică, analiza noastră se focalizează asu-
pra acestor elemente din perspectiva imaginii-obiect, a funcționalității pe care 
imaginea și suportul său o îndeplinesc, atât în economia spațiului construit, cât 
și în cadrul unui circuit al diferitelor tipuri de suporturi. Supusă unei analize 
seriale, viața dinamică a ornamentului ne oferă indicii despre o „comunitate a 
gustului”, altfel dificil de conturat în lipsa unor referințe concrete. 

Considerate pierdute în literatura de specialitate și irecognoscibile icono-
grafic datorită deteriorării materialului pe parcursul anilor, aceste elemente de-
corative provenind deopotrivă de la palate și biserici rămân în continuare mar-
tore vizuale importante ale interferențelor culturale din Țara Românească în a 
doua jumătate a secolului al XVII-lea.

Formula teatrului documentar în spectacolul 
Shakespeare pentru Ana de Luminița Țîcu

Oleg DANILCEAC 

Teatrul documentar nu este invenția secolului al XXI-lea, dar, în ultimul 
deceniu, apar multe spectacole de acest tip. Ele nu comentează realitatea, persoa-
na, evenimentul, ci le aduc în scenă prin tehnica Verbatim. Regizorul începe un 
dialog cu publicul, concentrându-se pe aspectul psihologic, interpersonal, dar și 
social al unui anumit eveniment sau fenomen. Printre regizorii contemporani 
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ai teatrului documentar din Republica Moldova se distinge Luminița Țîcu, care 
s-a individualizat prin proiectul Shakespeare pentru Ana, orientat către o zonă 
abundentă în subiecte: lezarea drepturilor omului, violența în familie, distruge-
rea personalității. 

Scopul teatrului documentar este provocarea atitudinii publice. Spectacolul 
Shakespeare pentru Ana a făcut spectatorul să înțeleagă faptul că teatrul nu mai 
este o reprezentare, ci strategie de documentare a unor subiecte actuale. Shakes-
peare pentru Ana aduce către spectator textul-document, fără schimbări, fără 
redactare. Actorii, pe parcursul spectacolului, rămân detașați de text. Cuvintele 
plutesc în încăpere, generând impresia că sunt autonome. Astfel vocea, conform 
unei teze susținute de Jacques Lacan, devine obiect. Dacă ar fi să căutăm un ter-
men care să cuprindă noile varietăți ale textului, ar fi termenul – paysage sonore. 
În spectacol este evitată pronunțarea unei concluzii. Scopul primordial devine 
focalizarea atenției publicului asupra textului, acesta fiind subiectul principal.

Viața și creația vestimentară a designerului Valentina Vidrașcu

Lilia DONICA 

Valentina Vidrașcu este cel mai cunoscut nume din mediul designerilor au-
tohtoni care a fost admirată și apreciată în cele mai importante orașe de modă din 
Moldova și România. Datorită dragostei pentru meșteșugul popular și anume a 
broderiei inedite, dar preluat de la mama sa, care a lăsat o amprentă profundă 
asupra creaţiei fiicei, urmându-și calea în lumea modei vestimentare, a creat cele 
mai senzuale colecții inspirate din portul popular, luând drept piesă centrală iile.

Acest gen al artei tradiţionale, în viziunea Valentinei Vidrașcu, păstrând 
vizibil legătura cu moștenirea seculară, promovează valori inedite, autentice și 
moderne, realizate cu un rafinament deosebit. Având drept suport ornamentul 
popular, creatoarea aduce iile într-o formă nouă, ușor stilizată, folosind cele mai 
fine țesături naturale, modelând factura, tehnica și croiul acestora, dăruindu-le o 
nouă identitate și modernitate rafinată.

Lucrările de inspirație folclorică semnate de ea, au reîntors dragostea fe-
meilor de pretutindeni către portul iilor, prezentate într-o nouă viziune. Astăzi, 
putem afirma cu mândrie că Moldova are un brand renumit atât în țară, cât și 
în afara ei, brandul Valentina Vidrașcu, cu colecții vestimentare de lux, exclu-
sive, iar purtătoarele ținutelor create de ea vor fi mereu senzuale, nobile, de o 
frumusețe inedită, emanând cu splendoare spiritul tradițional românesc.

Întocmirea planurilor de sistematizare a unor orașe 
basarabene în perioada interbelică

Leonid DUMITRAȘCU

În perioada interbelică, în Basarabia începe sistematizarea așezărilor ur-
bane și rurale conform unor instrucţiuni și regulamente urbanistice. Planurile 
orașelor și ale suprafeţelor parcelate sunt însoţite de proiecte ale locuinţelor-„tip”, 
prevăzute pentru zonele respective. Documentaţia tehnică de proiect este ve-
rificată și aprobată de către Consiliul Tehnic Superior, care dispune de multi-
ple atribuţii, inclusiv de controlul asupra studiilor și lucrărilor de urbanism, de 
drepturi prevăzute în legile privitoare la Regia Autonomă a Poștelor, Telegrafelor 
și Telefoanelor și Regia Autonomă a Casei Muncii CFR ș. a. În 1927, pentru a 
corespunde necesităţilor urgente, Consiliul Tehnic Superior iniţiază elaborarea 
unor „Instrucțiuni și norme pentru întocmirea planurilor de sistematizare și ex-
tensiune a orașelor și municipiilor”. În aceste documente erau descrise pe scurt 
viitoarele lucrări, fiind indicate datele de execuţie și persoanele responsabile de 
întocmirea proiectelor pentru stabilirea suprafeţei comunei sau a orașului și a 
zonelor de extensiune în viitor, pentru stabilirea perimetrului diferitor cartiere, 
pentru amplasamentul așezămintelor publice, reţelei de circulaţie ș. a. Uniunea 
Orașelor din România a realizat un proiect de norme și instrucţiuni pentru ope-
raţiunile de ridicare a planurilor și de întocmire a proiectelor de sistematizare.

Autorul analizează în detaliu o serie de documente, proiecte și planuri ine-
dite, care reflectă starea de lucruri în contextul dezvoltării urbane a localităților 
Reni, Bolgrad și Chilia Nouă. O atenție deosebită se acordă realizării căilor de 
circulaţie între aceste localităţi din sudul Basarabiei.

Continuitate și primenire în muzica de cult bizantină 

Violina GALAICU

Oricine se va fi ocupat vreodată de muzica de cult bizantină s-a confruntat 
cu problema permanenţei și a schimbării, a elementelor stabile și mobile, a tra-
diţiei și inovaţiei în această artă.  În ecuaţia permanenţă–schimbare, permanenţa 
este cea care primează categoric. Este consecinţa sau efectul cumulat al mai mul-
tor parametri esenţiali ai cântării sacre bizantine: eclezialitatea, canonicitatea, 
aderenţa la imperativul creștin al ascezei.

Pe lângă stabilitatea tipicului compoziţional și interpretativ al muzicii litur-
gice bizantine se constată și stabilitatea istorică a unor cântări aparte (Condacul 
Nașterii Domnului, Pripelele lui Filotei Monahul, Eothinalele lui Ioan Glykys).
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Dintre cele două componente ale muzicii liturgice, textul este mai rigid, 
melosul – mai flexibil. E și firesc ca partea literară să aibă o rezistenţă mai mare, 
pentru că ea concentrează teologisirea noţională, definită și, prin aceasta, limita-
tă în posibilele-i varientări. Melosul, ca teologisire nonnoţională, are mai multă 
libertate, ceea ce se oglindește în fluctuaţiile sale istorice și regionale.

Celălalt constituent al binomului (primenirea) ne relevă că muzica liturgică 
bizantină a suferit prefaceri în timp și în raza ei de acţiune. Important este că 
modificările s-au produs treptat, s-au ivit ca rezultat al unor evoluţii și nu salturi, 
rupturi sau „revoluţii”. Metamorfozele muzicii sacre au avut un dublu imbold 
– necesităţile imanente ale maturizării artei în cauză și comunicarea Bisericii 
cu lumea. Limbajele muzicale cu care interacţionează muzica sacră bizantină se 
divid în limbaje laice și limbaje religioase (necreștine sau doar neortodoxe). În 
toate cazurile, primind anumite sugestii din afară, încorporând anumite elemen-
te extrinseci, cântarea liturgică răsăriteană le revalorifică, încreștinându-le, îm-
bisericindu-le și încărcându-le de relevanţă ortodoxă.

Teatralitatea ca mod de receptare artistică a realității 

Ana GHILAȘ

Relația dintre conceptele homo sapiens și homo ludens, văzute și interpretate 
ca mod de reprezentare și de creare a imaginii în arta contemporană, creează 
posibilități de re-citire/receptare, revalorificare a imaginarului artistic. În acest 
context, un rol anume îi revine teatralității ca mod de apreciere, de valorizare a 
realității sociale și a artei. La confluența dintre ludic și teatralizare (modalități de 
manifestare și de relaționare a omului cu Celălalt) se află teatralitatea.

Concept amplu și polivalent, teatralitatea constituie astăzi obiectul de cer-
cetare al mai multor științe: antropologia, teatrologia, semiotica, sociologia, filo-
sofia, psihologia, filologia. Ideea de teatralitate referă la modul de viziune a au-
torului, la conceptul de viață ca reprezentație, acțiune organizată conform legilor 
sociale, psihologice, estetice. De aceea teatralitatea este abordată atât de științele 
ce studiază arta, cât și de cele sociale, politice, psihologice etc.

Interpretată și definită ca semn ori ca poetică, în cel de-al doilea caz ea 
fiind, de fapt, o categorie estetică, la nivelul relației text dramatic – text teatral, 
din punct de vedere artistic, teatralitatea este tocmai ceea ce deosebește de li-
teratură textul și discursul dramatic, ceea ce le individualizează printre alte 
arte. Apelând la metoda istorică și la interdisciplinaritate, evidențiem evoluția 
noțiunii și conceptului de teatralitate de la romantici (teatru, literatură, filosofie) 
la postmoderniști. Un loc aparte revine ideilor expuse de N. Evreinov, A. Ubers-
feld, P. Pavis, R. Barthes, Y. Thoret ș. a.

Istoria muzicii basarabene în sintezele lui Alexandru Boldur

Victor GHILAŞ 

Arta muzicală, în spațiul de cultură basarabean, are o istorie bogată, care 
însă s-a regăsit în aria de cercetare a muzicologiei mult prea târziu. Subiectul pre-
zentului studiu se axează pe analiza panoramică a lucrării lui Alexandru Boldur 
„Muzica în Basarabia. Schiță istorică”, apărută în 1940 la București, evidențiind 
și comentând trecutul muzical din stânga Prutului în perioada anilor 1812–1940, 
observat de autor. Pe parcurs sunt evaluate, precizate și completate anumite date, 
informații cu caracter istoric, sunt detaliate elementele vieții muzicale din pro-
vincie, înscrise în paginile studiului, precum și componenta estetică a fenome-
nului muzical basarabean, văzut prin prisma evenimentelor, creaţiilor și perso-
nalităţilor, care au reprezentat-o. De asemenea, sunt detaliate și decantate unele 
coordonate ale învățământului artistic, ţinuta profesională a acestuia, care a con-
tribuit la evoluţia ulterioară a muzicii basarabene pe o linie ascendentă.

Reflectând asupra trecutului muzical în lumina opului analizat, în demers 
este dezvăluit progresul estetic real în dezvoltarea prin muzică a vieţii spirituale 
în cuprinsul est-prutean. Totodată, conturând panorama evoluţiei muzicii din 
stânga Prutului după anul 1812 în lumina faptelor, creaţiilor și personalităţilor 
care a ilustrat-o istoricul basarabean, comunicarea evocă forţa componentei 
muzicale, faptul cum acest fenomen artistic a contribuit la păstrarea identităţii 
culturale a basarabenilor, a celei etnice în primul rând. Prin schițarea traiectului 
general al evoluției celor mai importante componente ale muzicii după secolul 
al XIX-lea, Alexandru Boldur pune piatra de temelie la cercetarea istorică a artei 
sonore din Moldova est-pruteană, pe fundalul afirmării ei în cultura națională.

Factorii esențiali ce au determinat procesul migrării 
artiștilor lirici basarabeni la Operele din Cluj și București 

în perioada interbelică

Traian ICHIM

Fenomenul migrării din rândul păturii intelectuale basarabene, inclusiv a 
tinerilor artiști în diverse centre culturale prestigioase din Rusia și din Europa, 
a cunoscut un proces îndelungat, debutul său având rădăcini chiar în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. Printre cauzele acestui proces se pot enumera, în 
primul rând, potențialul uman, pe care l-a avut Basarabia în acea perioadă și, nu 
în ultimul rând, dificultățile de ordin politic, cultural-spiritual. 

Un aspect determinant ce a favorizat, în perioada interbelică, exodul 
artiștilor lirici basarabeni a fost înființarea teatrelor de operă la Cluj și București. 
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Operele din Cluj și București prezentau în acea perioadă unice și adevărate ateli-
ere de creație și de promovare a spectacolului liric din România. Aceste instituții 
ofereau artiștilor nu doar o satisfacție profesională, dar și o siguranță financiară 
care să le permită un trai decent. Interesul Operelor din Cluj și București a fost 
suscitat de potențialul vocal extraordinar pe care îl avea Basarabia în acea peri-
oadă. Drept dovadă poate servi faptul că directorul Operei Române din Cluj, D. 
Popovici-Bayreuth, a venit personal la Chișinău pentru a selecta artiști pentru 
corul Operei din Cluj. Jumătate din acest compartiment al teatrului liric clujean 
a fost completată cu cântăreți din Basarabia. 

Exodul masiv al artiștilor lirici basarabeni din perioada interbelică, având 
ca destinație Clujul sau Bucureștiul, a fost cauzat de mai mulți factori importanți, 
printre care regăsim factori de ordin social, economic, politic și cultural. Ele-
mentul esențial care a făcut posibil acest fenomen al migrației forțelor artistice, 
nu doar la Cluj și București, dar și în toată România, a fost, în primul rând, actul 
unirii Basarabiei cu România din anul 1918.

Biserica romano-catolică din Chișinău – transformarea 
unui proiect-model în monument de arhitectură

Natalia IURCENCO 

Activitatea constructivă desfășurată la începutul secolului al XIX-lea pe te-
ritoriile noi cucerite de către Rusia, inclusiv în Basarabia, n-ar fi decurs cu același 
succes fără implementarea în practică a proiectelor-model. Acestea au urgentat 
procesul de urbanizare a localităţilor în spiritul stilurilor europene, în limitele 
cărora evolua și arhitectura rusă.

Pentru prima dată, utilizarea proiectelor-model a obiectivelor arhitecturii 
ecleziastice, realizate în Basarabia, a atras atenţia la studierea istoriei bisericii ro-
mano-catolice Providenţa Divină din Chișinău. În unele publicaţii dedicate arhi-
tecturii acestei clădiri au fost făcute trimiteri la primul album de proiecte-model 
de biserici «Собрание планов, фасадов и профилей для строения каменных 
церквей…», editat în Petersburg în anul 1824. Dar, deși conţinutul albumului 
era cunoscut, nu a fost reprodus proiectul care ar aminti aspectul bisericii con-
struite în Chișinău după proiectul-model. 

Transformarea proiectului-model în unul dintre cele mai cunoscute monu-
mente de arhitectură din Chișinăul din perioada clasicismului, cu aspectul său 
final și artistic, este rezultatul activităţii în comun a doi fraţi – I. și L. Charlemag-
ne, arhitecţi din Sankt Petersburg, supoziţie argumentată de autoare în această 
comunicare.

Concepțiile estetice ale actorului și regizorului Petru Vutcărău

Elfrida KOROLIOVA

Formarea concepţiilor estetice ale lui Petru Vutcărău a început în procesul 
studiilor sale la Școala Superioară de Teatru „B. Șciukin”, unde explorează bazele 
jocului actoricesc, arta transpunerii în personaje din dramaturgia clasică și cea 
contemporană de diferite genuri. Totodată, atmosfera ce a trezit interesul pentru 
teatrul absurdului în Moscova, la mijlocul anilor 1980, a transformat concep-
ţiile estetice ale actorului începător Petru Vutcărău. Succesul uimitor al piesei 
Așteptându-l pe Godot de S. Beckett, montată împreună cu Mihai Fusu, a deter-
minat direcţia căutărilor sale regizorale în sfera teatrului absurdului. Montarea 
sa a piesei Cântăreața cheală de E. Ionesco a anunţat nașterea, la 1991, a Teatrului 
„Eugene Ionesco”.

Următoarele spectacole în estetica teatrului absurd – Regele moare de E. Io-
nesco (împreună cu Mihai Fusu), Voci în lumina orbitoare, și cu violoncelul ce fa-
cem? de M. Vișniec – au fost realizate în paralel cu spectacolele în care mijloacele 
de expresie ale teatrului absurdului erau utilizate doar ca procedee aparte. Printre 
ele se numără Iosif și Amanta sa, după piesa lui Val Butnaru, Chiriţa în provincie 
de V. Alecsandri, Revizorul de N. Gogol, Lupii și oile de A. Ostrovski, Elizabeta 
I de P. Foster. În estetica fantasticii filosofice, P. Vutcărău montează spectacolul 
Visul unei nopţi de vară de W. Shakespeare, iar în estetica teatrului simbolist și 
a muzicii color a lui A. Appia el pune în scenă Mașinăria Cehov de M. Vișniec. 
Totodată, printre succesele creatoare ale lui Vutcărău pot fi numite și spectacolele 
realizate în estetica realismului psihologic: Femeile lui Picasso, Olga de B. McAve-
ra, Oscar și tanti Roz de E. Schmitt, O istorie foarte simplă de M. Lado.

Сărțile românești din colecția Bibliotecii Internaționale 
a Tineretului din München 

Vladimir KRAVCENKO 

Biblioteca Internaţională a Tineretului din München (Internationale Ju-
gendbibliothek) este centrul cultural de renume mondial care dispune de o 
remarcabilă colecție de cărți ilustrate pentru copii, inclusiv cărţi din anii 1920 
– 1950, publicate în editurile din București, Iași și Craiova. A intrat în colecţia Bi-
roului internaţional de educaţie al Ligii Naţiunilor de la Geneva (Bureau interna-
tional d’education), prima colecţie specializată de cărţi pentru copii din diferite 
ţări ale lumii și nemaivăzută în România, care ulterior a fost donată bibliotecii. 
Cele mai multe dintre cărți nu se regăsesc în bibliotecile din Republica Moldo-
va, dar și în mai multe biblioteci din România. Printre rarităţi se numără prima 
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ediţie ilustrată de povești semnate de Maria, Regina României; povești moldove-
nești cu xilografiile lui Theodor Kiriacoff; edițiile operelor literare pentru copii 
premiate de Academia Română etc. Principiile și metodele compoziționale și 
stilistice ale combinării imaginilor și a textelor în grafie latină din ilustrații, em-
bleme și logouri sunt reprezentative pentru dezvoltarea tradițiilor naționale în 
arta graficii de carte. La IJB se mai regăsesc și alte cărți românești unicate, spre 
exemplu, cele ilustrate de Mircea Vasiliu, un diplomat în Ambasada Română din 
Washington, care, după stabilirea regimului comunist în România, a emigrat în 
America și a activat ca ilustrator de carte.

Problemele actuale ale reamenajării spațiilor verzi 
în orașul Chișinău

Valeriu LUPAȘCU 

Arhitectura peisageră ocupă un rol important în spaţiul public al fiecărei 
așezări urbane. În orașul Chișinău, spaţiile verzi constituie aproape 30% din în-
tregul teritoriu, în care se află 19 parcuri. Parcurile diferă prin funcţiile lor – 
sportive, dendrologice, pentru copii, religioase, culturale ș. a. În orașul Chișinău 
există, de asemenea, două parcuri istorice care s-au format la începutul secolului 
al XIX-lea: Grădina publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” și Scuarul Catedralei. Ele 
sunt proiectate și construite în planimetria clasică, cu elemente arhitecturale care 
corespund epocii.

După cel de-al Doilea Război Mondial au fost plantate majoritatea parcuri-
lor, care îndeplinesc diferite funcţii în spațiul public. În ultimul timp, mai multe 
dintre ele au degradat. Actualmente este necesară implicarea comunităţii și a 
arhitecţilor profesioniști în gestiunea spaţiilor verzi, pentru a nu tolera practicile 
de retragere a acestora din patrimoniul public. Totodată, este necesar de a renova 
spaţiile acvatice care se află pe teritoriul acestor parcuri. Trebuie să se depună 
eforturi permanente pentru ameliorarea calităţii zonelor naturale, prin aplicarea 
practicilor avantajate de reconstrucţie, revitalizare și îmbunătățire a arhitecturii 
peisagere a Chișinăului, care este o parte componentă a patrimoniului cultural 
al naţiunii. Prin consultarea populației, să fie elaborat un plan de management al 
spațiilor verzi din capitală.

Scenografia din RSSM în primele decenii postbelice

Vitalie MALCOCI

Preocupările pentru arta teatrală decorativă din RSSM se fac simțite mai 
cu seamă în a doua jumătate a anilor ’40 și până la finele anilor ’60 din secolul 

trecut, perioadă grea pentru acest spațiu românesc pârjolit și hăituit de dezastre-
le războiului. În pofida greutăților, treptat încep a funcționa teatrele, muzeele, 
instituțiile culturale și cele de învățământ, activitatea cărora era redusă sau cu 
totul stopată. 

Studiul prezent se referă la cercetarea proceselor complexe ce se desfășoară 
în primele două decenii postbelice, fapt ce ajută la trasarea și determinarea no-
ilor orientări și tendințe în arta teatrală. Evoluția scenografiei moldovenești și 
stabilirea direcțiilor noi în arta decorativă teatrală sunt determinate de activi-
tatea unora dintre cei mai consacrați pictori-scenografi (Anton Mater, Anatoli 
Șubin, Konstantin Lodzeiski, Boris Sokolov, Boris Piskun, Nikolai Alentiev, La-
zar Kaușanski, Boris Nesvedov ș. a.), care și-au desfășurat activitatea profesională 
în cele mai prestigioase centre culturale din țară. Ei au contribuit la diversificarea 
limbajului scenic prin diverse principii și forme de expresie plastică, la sporirea 
modalităților de rezolvare a cadrului vizual. Artiștii au parcurs o cale destul de 
complicată și deloc ușoară în dezvoltarea lor, marcată de noi căutări ale formelor 
de exprimare și mijloacelor de organizare a spațiului scenic. Odată cu apariția 
pictorilor cu pregătire specială în domeniul scenografiei, au fost apreciate carac-
teristicile abordării moderne la crearea imaginii vizuale întregi.

Ipostaze ale creației sculptorului Ioan Grecu

Ana MARIAN 

Sculptorul Ioan Grecu, artist plastic contemporan, susține un dialog com-
plicat și inedit cu publicul. În creația sculptorului Ioan Grecu, subiectele își au 
originea în căutările sale de structuri formale, dar și în anumite idei și gânduri 
ale plasticianului, astfel încât aceste structuri iau forme neașteptate, când sunt 
privite din diverse racursiuri conceptuale. Sculptorul apare ca un explorator nu 
numai al celor mai diverse tehnici, dar și ca un cercetător subtil al firii umane, 
fapt care îi permite să recurgă la redarea diferitor stări psihologice în diverse 
ipostaze. Corpul uman reprezintă, pentru plastician, un instrument prin care 
el se apropie de redarea celor mai variate emoții, trăite și transmise la nivelul 
senzațiilor. Astfel, el intuiește cea de a patra dimensiune a imaginii: cea psiho-
logică. Astăzi creația sculptorului Ioan Grecu este în plină evoluție, o evoluție 
vertiginoasă, care a început cu replici ale unor modele clasice ale nudului, a tre-
cut prin faza unor reliefuri în care linia evidențiază volumele torsului, urmând 
redarea unor ipostaze ale spiritului, întruchipate în forme antropomorfe, cu ele-
mente avimorfe și zoomorfe. Aceste ipostaze sunt urmate de lucrările ce țin de 
reflecțiile sculptorului asupra evoluției universului. Imaginea în cadrul creației 
sale este situată în cadrul unui conceptualism învecinat cu filosofia.
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Imagini vasluiene – 43 desene semnate CIK DAMADIAN 
aflate în colecția Muzeului Județean „Ștefan cel Mare”

Antoniu MARIAN 

În anul 1979, cunoscutul desenator și caricaturist Cik Damadian deschide 
la muzeul vasluian o expoziţie personală ce cuprinde 43 de desene cu imagini 
citadine în tuș și peniţă, realizate în anii 1977–1978 în orașele Vaslui, Bârlad și 
huși. Astăzi, cele 43 de desene de Cik Damadian ce se află în colecţia Muzeului 
Judeţean „Ștefan cel Mare”, Vaslui; au valoare de document pentru că multe din 
clădirile imortalizate în imaginile vasluiene sunt doar amintiri ale memoriei ur-
belor moldave. hacik Damadian, Cik pentru cei ce-l cunosc, s-a născut în 1919, 
la Constanţa, într-o familie de armeni. Între anii 1931 și 1941 a urmat cursuri-
le liceale la Colegiul armenesc din Veneţia, apoi a studiat grafica și sculpturala 
Școala de Belle Arte din Roma.

În 1947, juriul Salonului Oficial, format din Camil Ressu, Jean Alexandru 
Steriadi, Marius Bunescu și Cornel Medrea, recomandă achiziționarea uneia 
dintre lucrările sale pentru Colecţiile Statului Român. Din 1948 publică portre-
te, desene satirice și caricaturi în mai toate publicaţiile din ţară și în multe din 
străinătate. Expoziţii personale are în ţară în anii 1942 – la Iași (portrete șarjă), 
în 1946 – la București (sculptură și desen), în 1948 – la Constanţa și București 
(caricaturi, desene și ilustraţii), în 1968 – la București (monotipuri și desene), în 
1975 – la București (peisaje bucureștene), în 1979 – la Vaslui (peisaje vasluiene); 
iar în străinătate, în 1957 – la Erevan (caricaturi), în 1967 – la Osaka (desene 
având ca temă nudul). Participă la anuale de grafică, saloane de caricatură și 
expoziţii internaţionale, în 1968 – la San Remo, în 1969, 1970 și 1971 – la Bor-
dighera, Bruxelles, Ljubljana, Skopje, heist, Buenos Aires. Primește numeroase 
premii și distincţii: în 1952 și 1954 la București, în 1968 la San Remo și 1970 la 
Skopje.

Muzica corală spirituală din Republica Moldova în anii 1990: 
racordări la experiențe stilistice mondiale

Elena NAGACEVSCHI

În studiu este prezentată una dintre fațetele fenomenului complex: muzica 
corală din Republica Moldova în condițiile contactului direct cu experimentări 
stilistice din lume. După o perioadă de prohibire vine una de efervescență, în 
pofida situației economice și politice nesigure și exodului de talente. Muzica 
corală mondială se confruntă cu interesul compozitorilor pentru genurile mu-
zicii religioase; mulți dintre novatori de orientări stilistice radical diferite ape-

lează la componențe plurivocale doar cu scopul abordării imaginilor religioase 
și al explorării genurilor respective, cele laice rămânându-le străine. În vizorul 
investigațiilor intră compozițiile corale bisericești și religioase de concert, create 
de autori din Republica Moldova cu experiență de dirijori de coruri laice și de 
strană și acei care au dorit să pătrundă „din exterior” în esența vechilor tradiții 
ale muzicii naționale bisericești. Ele s-au păstrat încuiate un semicentenar după 
plecarea în lumea celor drepți a lui Mihail Berezovschi și Alexandru Cristea și 
mutarea lui Mihail Bârcă în România. 

Genurile și stilurile muzicii corale spirituale din acest deceniu sunt la fel 
variate pe tot registrul demersurilor creatoare, de la compozițiile destinate sluj-
belor ortodoxe și cele inspirate de tradiția cultică catolică la sondări experimen-
tale ale organizării discursului muzical circumscris oficierii (experimentul atin-
ge toate nivelurile opusului: conținut și stil, imagine și limbaj, arhitectonică și 
concept etc.).

Arhitectura bisericii din Vadul-Rașcov – 
o provocare de datare și identificare a unui tip necunoscut de clădire

Tamara NESTEROV 

În satul actual Vadul–Rașcov, unde era cea mai folosită trecere peste Nis-
tru, cunoscută din antichitate, s-au păstrat câteva obiective legate de misiunea 
sa istorică, dar care n-au atras atenția istoricilor arhitecturii. Doar biserica sa-
tului, Sf. Arhangheli, a fost introdusă în circuitul științific, datată cu sfârșitul 
secolului al XVIII-lea. Aspectul ei exterior poartă amprenta unor reconstrucții 
radicale, supoziție ce devine categorică la analiza planului. Biserica este compusă 
din două fragmente arhitecturale: partea estică rotunjită sub forma unui oval 
alungit, și a doua – o prelungire cu o clopotniță spre vest, într-o soluție obișnuita 
pentru bisericile edificate în secolul al XIX-lea în partea de sud-vest a Rusiei. În 
interiorul ovalului se află o formă trilobată, ce amintește tradiționala biserică 
moldovenească, dar asimetrică, cu o acoperire hibridă, într-o soluție discrepantă 
cu repertoriul tradițional de trecere de la plan la turlă. 

Particularitățile bisericii cu planul în formă trilobată în interior, ascunsă 
într-o formă ovală la exterior, înălțimea mare a pereților, groși de peste 2,0 m, 
și lipsa corelațiilor structural-numerice între elementele planului, respectate cu 
strictețe în arhitectura ecleziastică medievală moldovenească, induc spre două 
ipoteze de datare. Partea estică a bisericii a fost fondată sub forma unui tip ne-
cunoscut de clădire, într-o perioadă anterioară generalizării școlii moldovenești 
de arhitectură, și a doua această parte a bisericii este o improvizare artizanală, a 
meșterilor locali, modificată în secolul al XIX-lea.
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Condițiile estetice ale valorificării artelor prin film

Dumitru OLĂRESCU 

Faptul că filmul a generat pe baza procesului de asimilare organică a celor 
mai importante genuri de artă (artele plastice, arta teatrală, arta muzicală, lite-
ratura) demult a devenit un adevăr axiomatic. Sintetizarea artelor a condiţionat 
genetic formarea tuturor componentelor artei cinematografice, impunând-o, to-
tuși, să-și găsească limbajul, modalităţile proprii de redare a celor mai diverse 
micro – sau macro procese și fenomene din universul umanităţii. 

Astfel, la afirmarea cinematografiei ca artă și-au dat concursul toate genu-
rile de artă pentru ca ulterior cinematografia, prin filmul despre artă, să contri-
buie pregnant la evoluţia și, în mod special, la procesul de valorificare a tuturor 
artelor. Acest bumerang estetic, prea puţin cercetat în filmologie, se conţine în 
filmul despre artă – o categorie deosebită în evoluţia filmului de nonficţiune, fi-
ind condiţionată de utilizarea diverselor tehnici și modalităţi de expresie filmică, 
abordate sau împrumutate din arsenalul limbajului cinematografic, dar și de noi 
viziuni. În cazul filmului despre artă, cineastul operează deja cu repercusiunile 
unei interpretări sau viziuni ale autorului operei ce s-a aflat la baza filmului. 
Astfel, se produce un proces complex de interpretare a interpretărilor prin inter-
mediul unui nou limbaj – cel cinematografic (reanimarea imaginii, iluminarea, 
cadrajul, unghiulaţia ș. a.). 

Ne va interesa funcţionarea din punct de vedere artistic și estetic a mecanis-
melor acestui proces de conexiune a artelor, de transferare a operei originale în 
limbaj audiovizual, într-un produs cu existenţă estetică autonomă, realizându-și 
scopul polifuncţional ce conţine importante componente, cum ar fi valorificarea 
patrimoniului cultural, conservarea imaginilor operelor de artă ș. a.

Funcția educativ-cognitivă în emisia canalelor TV 
din Republica Moldova

 
Boris PARFENTIEV

Ce reprezintă astăzi televiziunea din Moldova? Un amalgam de emisiuni de 
divertisment și buletine de știri. Se cântă, se dansează, se mai dau spectacole de 
prost gust (numite talk-show-uri politice). Tot conţinutul este redus la divertis-
ment și relaxare. Știrile ne prezintă cu lux de amănunte toate violurile și acciden-
tele din ţară și de peste hotare. Și emisiunile educativ-cognitive? – ne întrebăm 

noi. Cele de educaţie în spiritul valorilor culturale universale, pe care se sprijină 
întreaga istorie a omenirii, de transmitere a moștenirii culturale colective? Cele 
de tipul „Discovery Channel”, „National Geographic”, „Viasat history”? Trăim 
în perioada economiei de piaţă și pe post se pune produsul media ce adice un 
rating mai mare, iar emisiunile educative, cognitive pentru patronii audiovizua-
lului autohton sunt... de binefacere, deoarece nu aduc venit. Și, ca urmare, lumea 
intelectuală nu privește televizorul, deoarece acesta a ajuns în mâinile celor care 
ne conduc și este folosit împotriva societăţii. Televiziunea astăzi s-a transformat 
în una dintre cele mai eficiente metode de manipulare a oamenilor și de ascun-
dere a adevărului. Problema este că ce vedem noi la televizor sunt programele/
emisiunile/știrile oferite de canalele TV deţinute de trusturile media patronate 
de indivizi angajaţi politic – deci, care servesc interesele politicului corupt. 

Principalele sarcini ale emisiei educativ-cognitive sunt de a forma o imagi-
ne obiectivă a lumii, de a completa cunoștințele publicului cu privire la evoluţia 
progresului uman, a reprezenta o viziune asupra știinţei, culturii, istoriei, de a 
adapta telespectatorul la schimbările constante care au loc în lume.

Figurativul în pictura din RSSM 
în primii ani postbelici (1945–1950)

Liliana PLATON 

Studiul figurativului din pictura moldovenească este absolut oportun pen-
tru evaluarea și valorificarea operelor, datorită funcțiilor de importanță majoră, 
în formalizarea structurii compoziționale, ideatice și expresive a picturii, asigu-
rând interpretarea ideii semantice. 

Perioada anilor 1945–1950, descrie o primă etapă a evoluției picturii din 
RSSM, când insistența ideologică sociopolitică pare mai latentă și lasă să se între-
vadă în canavaua picturală, unele fuziuni ale picturii moderne, ce sensibilizează 
figurativul prin calități plastice semnificative. Demersul figurativ, pe parcursul 
perioadei date, este neomogen și suferă modificări periodice, care influențează 
conținutul estetic, tematic și psiho-emoțional al compozițiilor, urmărind treptat 
o intenție cât mai descriptivă și explicativă a subiectelor, în mare parte istorico-
revoluționare. Astfel, se poate concluziona că figurativul din perioada imediat 
postbelică se implementează în matricea picturii, în calitate de categorie funda-
mentală de formalizare a structurii compoziționale, îndeplinind funcție seman-
tică și semnificativă, ce asigură interpretarea ideii plastice a operei.
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Eroul liric în ipostaza de alter ego al cineastului Emil Loteanu: 
particularitățile arhetipului Anima–Animus

Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ 

Autobiografismul creaţiei romantice se manifestă prin corelaţia „vis–artă”, 
mai puţin prin cea tradiţională „viaţa–artă”. Or, artistul de această factură spiri-
tuală este impulsionat din interior să evoce nu realitatea imediată, ci efervescenţa 
visurilor și splendorile imaginaţiei, deci să-i transsimbolizeze eroului său liric, în 
exclusivitate, doar aspiraţiile sale eroice, altruiste, măreţe.

Ipoteza noastră referitor la predominarea în palmaresul regizorului, prin 
ponderea valenţelor confesionale, a chipului eroinei (Anima), nu a eroului (Ani-
mus), este consolidată de persistenţa, chiar obsesia maestrului, de a cânta mitul 
eternului feminin în cele mai diverse versiuni și interpretări. 

Apelând la „psihologia adâncurilor”, s-a constatat fenomenul: în ecuaţia 
protagoniștilor operei loteaniene: Ioana – Andrei Gruia, Amparo – Mihai Adam, 
Leanca – Toma Alistar, Olienka – Dmitri Kamîșev, Mihai Eminescu – Veroni-
ca Micle, puterea caracterului, curajul, chiar și posesivitatea (mai ales la Rada) 
sunt mult mai decisive la personajele feminine, cele masculine cedând vigorii și 
vitalităţii iubitelor sale. Pe de altă parte, eroii lirici se caracterizează prin stările 
de spirit asociate de secole sexului frumos: visători, sensibili, mereu supuși fră-
mântărilor și angoasei. 

Această distorsiune antropologică explică situarea Femeii în ipostaza majo-
ră a Axis Mundis, iar a bărbatului – în cea a fiului rătăcitor, care și-a uitat rolul. 
În cinematograful lui Emil Loteanu nostalgia mitului paradiziac al androginului 
este contracarată prin împuternicirea eroinelor lirice cu funcţii de ocrotire și sal-
vare a lumii, anume ele recuperând fisurile jumătăţilor sale.

Soluționarea problemelor cromaticii în designul interior

Ștefan POPA 

Culoarea are un rol fundamental în organizarea și percepţia spaţiului in-
terior, datorat zecilor de mii de culori și unui număr practic nelimitat de com-
binări, precum și capacității culorii de a fi prima calitate a unui obiect perceput, 
de a menţine contururile și a conduce privirea în spaţiu, fapt confirmat de ca-
racteristicile proprietăților culorii. Impresiile colorate întotdeauna se manifestă 
prin trei caracteristici: tonalitatea (tenta), saturaţia (puritatea) și luminozitatea 
(intensitatea) cromatică, considerate și coordonate de bază ale sistemului de 
culori, căci determină valoarea estetică a culorilor. Ne-am propus să abordăm 
problema soluționării cromatice a spațiilor de alimentație publică, subiectul fi-

ind de maximă importanță și actualitate pentru designul interior din Republica 
Moldova. Am pledat pentru o analiză detaliată a spațiilor de alimentație publică 
din orașul Chișinău, care ne-a permis să identificăm exemple reușite, precum și 
unele dificultăți în organizarea cromatică a spațiului interior. Am constatat că 
îmbinarea culorilor poate influenţa sau/și modifica senzaţia de confort. Finalita-
tea principală a combinaţiilor de culori aplicate în modelarea spaţiilor interioare 
de alimentație publică și a obiectelor acestuia (utilaje, mobilier, echipament etc.) 
sau la colorarea produselor industriei bunurilor de consum este una complexă, 
cromatică–utilitar–estetică. În comunicare sunt relevate cerințele și principiile 
privind selectarea/combinarea culorilor și modelarea artistică a spațiului interior.

Vestimentația din RSSM reflectată în presa periodică din anii ’60

Natalia PROCOP 

Anii ’60 în RSSM sunt caracterizați de apariția și dezvoltarea fabricilor de 
cusut, tricot, încălțăminte etc., lucrătorii cărora aveau ca prerogativă economi-
sirea timpului, a materiei prime și sporirea calității producției. Dezvoltarea gus-
tului în aspect estetic al populației avea loc grație organizării prezentărilor de 
modă în locuri publice, prin intermediul presei periodice, în care erau reflectate 
tendințele modei pentru fiecare sezon, se menționau sfaturi utile pentru diferite 
siluete, destinație etc. În acest scop, în revistele „Femeia Moldovei” și „Молодежь 
Молдавии” („Tinerimea Moldovei”) existau rubrici specializate. Informația era 
coordonată cu specialiștii Casei de Modele din Chișinău. Pe parcursul evoluției 
domeniului, în revistele și ziarele menționate din RSSM apar suplimente ale cro-
iului articolelor vestimentare. În perioada anilor ’60, un interes sporit apare pen-
tru vestimentația și încălțămintea pentru copii de vârsta școlară și preșcolară. 
Se diversifică croiul în vestimentația pentru femei, accesoriile. O importanță 
majoră în dezvoltarea ramurii au avut-o fabricile de producere a textilelor, de 
prelucrare a pielii etc. Deoarece întreprinderile concurau la capitolul producției, 
rezultatele aspectului evolutiv al industriei ușoare era reflectat în reviste. Studiul 
va reflecta evoluția croiului și aspectul artistic al ținutelor vestimentare.

Grafica de carte din RSS Moldovenească 
în perioada anilor 1953–1960

Victoria ROCACIUC

Anii 1953–1960 au intrat în istoria graficii de carte naționale ca o etapă mar-
cată de o creștere a nivelului profesional. Arta cărții moldovenești sovietice din 
anii 1950–1960 se caracterizează prin tendinţa de a desăvârși unitatea organică 
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a elementelor cărții. Înviorarea considerabilă a tuturor proceselor artistice devi-
ne și mai pronunțată către anii 1957 și 1960, marcați de mai multe evenimente 
importante în plan sociocultural (Congresul I unional de constituire a Uniunii 
Artiștilor Plastici; Expoziția unională jubiliară, dedicată jubileului de 40 de ani 
ai marelui octombrie; participarea tinerilor artiști plastici sovietici la cel de-al 
VI-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților la Moscova; Decada litera-
turii și artei moldovenești la Moscova etc.). Dată fiind promovarea inovațiilor, în 
cadrul procesului editorial elementele narative și documentaliste s-au îmbogățit 
cu forme noi convenționale de tratare ale imaginilor artistice. 

Unii dintre remarcabilii maeștri ai graficii de carte în această perioadă 
sunt Leonid Grigorașenco, Ilia Bogdesco și Boris Nesvedov. Este perioada de 
ascendență a tinerilor pe atunci Igor Vieru, Aleksandr Kolosov și Aleksandr Ne-
forosov, Zigfrid Polingher, Boris Brânzei, Iacob Averbuh, Ghennadi Zîkov, Vasile 
Țehmister, Filimon hămuraru, Nikolai Makarenko ș. a.

Dezvoltarea spațiului construit al satelor din Republica Moldova 
în baza cercetării comparate a structurii planimetrice

Serghei SEVERIN 

Spre deosebire de localitățile urbane, abordarea urbanistică a satelor ne-
cesită adaptarea la alt set de metode de cercetare a subiectului. Funcționalitatea 
așezărilor rurale de-a lungul timpului a fost, de regulă, una redusă faţă de orașe, 
și doar cu accelerarea proceselor economice și politice la nivel global, satul a fost 
integrat în rețeaua de asigurare a anumitor servicii și facilități. Acest fapt ne face 
să acceptăm, într-o anumită măsură, formula poetică despre „eternitatea” satului 
din spaţiul românesc, dacă înţelegem eternitatea ca o stare de neschimbare sau 
o stare de permanentă rezistență în raport cu factorii ce determină schimbarea.

Logica desfășurării activității vieții omenești ne face să fim convinși că 
anumite schimbări de structură și ale modului de organizare a zonei habitatului 
uman au avut loc, având în vedere popularea satelor moldovenești din cele mai 
vechi timpuri, și ceea ce ne propunem este observarea acestor schimbări. Însă 
cel mai statornic element din componența unui sat este structura planimetrică. 

Obiectul nostru de cercetare va fi evoluţia arhitectural-planimetrică a unor 
formaţiuni rurale din Republica Moldova, văzută sub aspect comparatist. Vom 
utiliza o bază documentară solidă, reprezentată de documente topografice in-
edite, elaborate la începutul secolului al XIX-lea, în anii 1960–1970, precum și 
situația existentă la momentul de față. Se propune, de asemenea, urmărirea dez-
voltării teritoriale a satului Vărzăreștii Noi și identificarea specificului diferitor 
perioade de evoluţie a acestuia.

Arta decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1981–1991

Constantin SPÎNU

În istoria artelor decorative din RSSM, perioada 1981–1991 se împarte în 
două etape de importanță, cea de până la 1985 și cea de după acest an de cotitură 
artistică, ce a atins toate genurile speciei date. 

Prima etapă s-a manifestat ca o perioadă în care s-au consolidat 
particularitățile estetice și stilistice ale creației plasticienilor E. Rotaru, M. Saka-
Răcilă, C. Golovinova, E. Șugjda, M. Coțofan, L. Odainic, L. Goloseeva, L. Boi-
co-Ceban, S. Vrânceanu, M. Glijenițkaia- Cecelinițkaia, N. Dobrânina, I. Criuci-
cova, E.Grecu, V. Vadaniuc, N. Coțofan, L. Ianțen, N. Sajin, A. Silițki, T. Grecu,      
M. Gratii, F. și A. Nutovici, V. Savca. 

Anii 1986–1991 se prezintă a fi ani de tranziție, pe parcursul cărora au ger-
minat și s-a înfăptuit trecerea treptată la noi paradigme estetice. Operele no-
vatoare ale celei de a doua etape a perioadei supuse analizei, fiind preponde-
rent create de către o nouă generație de plasticieni, absolvenți al instituțiilor de 
învățământ artistic superioare din diverse republici ale fostei URSS, printre care 
V. și A. Culicenco, A. Negură, L. Șevcenco, V. Grama, V. Damir, A. Drobaha,        
S. Pasecinaia, V. Bolboceanu, I. Covarskaia, I. Platon, E. Mogorean, V. Tecuci, 
prin abordarea unor aspecte tematice originale, implementarea unor modalități 
tehnologice complexe de operare cu materialul plastic, prin utilizarea unor prin-
cipii inedite de structurare compozițională a imaginii și de valorificare a seman-
ticii operei, au înzestrat arta decorativă din RSSM cu valoroase valențe de ordin 
conceptual, sintactic și tehnologic, care au contribuit la schimbarea fațetei tema-
tice și stilistice a genurilor speciei date. 

Portrete în timp ale avangardei basarabene

Tudor STAVILĂ 

În ultima perioadă de timp, în Europa și Rusia au apărut mai multe mono-
grafii și cataloage, care au ilustrat expoziţiile consacrate avangardei din perioada 
interbelică. În România, sub diverse aspecte, aceste probleme au fost puse în 
circuitul artelor de Ioana Vlasiu, urmată de Erwin Kessler, Magda Cârneci și 
Cătălina Macovei, Mădălina Lascu și Ion Pop. 

În comunicarea se va face o incursiune asupra aspectelor avangardei ba-
sarabene cu referire la mediul artistic din Basarabia, Regat și ambianţa euro-
peană, unde s-au manifestat pictorii basarabeni. Desigur, în arta basarabeană 
nu au existat asemenea nume ca Marcel Iancu, Victor Brauner, Max hermann 
Maxy, Jules Perahim, Arthur Segal din România interbelică sau nume notorii 
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ale artei ruse ca Pavel Filonov, Kasimir Malevici, Wassily Kandinsky și Natalia 
Goncearova, dar anumite aspecte periferice ale avangardei în Basarabia pot fi 
identificate în creaţiile lui Auguste Baillayre, Ana Asvadurova-Ciucurencu, Ta-
nea Șeptelici-Samoilă, dar și a basarabenilor din Franţa și Germania – Moissey 
Kogan și Antoine Irisse. 

Prezenţa pictorilor din Basarabia în mediul și arta europeană a fost generată 
de condiţiile istorice, deoarece în prima jumătate a secolului al XX-lea, în afară 
de pictorii etnici ruși, în Europa au emigrat și mulţi evrei din toate periferiile 
imperiului. Dacă în primul caz au plecat cei care nu au acceptat revoluţia rusă, 
ultimii au emigrat din cauza legislaţiei restrictive din Rusia ţaristă, situaţie care a 
durat secole, creând momente discriminatorii pentru populaţia evreiască. 

Simbolismul turnului de apărare

Mariana ŞLAPAC 

Simbolismul turnului fortificat, una dintre cele mai măreţe și impresionante 
opere arhitecturale create de om, este ancorat în adâncurile conștiinţei umane. 
El întruchipează ideea Axei Lumii (Axis Mundi) (o variantă fiind și Arborele 
Cosmic) și îndeplinește funcția de mediere între spiritualitatea cosmică și cea 
terestră, fiind considerat un canal prin care harul ceresc coboară pe pământ. 
Morfotipul turnului care prezintă imaginea pătratului cosmogonic și modelul 
vertical al cosmosului îl ferește pe om de haos. El exprimă mitul ascensional, 
când sufletul se înalţă ajungănd în spaţiul transcendent divin. Definit ca centrul 
tradiţiei sacrale în mai multe culturi ale lumii, el indică locul de întâlnire a raţiu-
nii cu armonia cosmică. Turnul simbolizează puterea, protecţia, avântul sufletesc 
și inaccesibilitatea. 

Turnul fortificat este încărcat de un profund simbolism religios. Tradiţia de 
a ridica construcţii sacrale de o mare înălţime corespunde tentativei omului de a 
cuceri cerul și a afla secretele divine. Rezultate ale gândirii simbolice sunt „tur-
nul de fildeș”, „turnul întunericului”, „turnul de oţel”, „turnul de bronz”, „turnul 
de sticlă”, „turnul tăcerii” ș. a.

Autorul examinează o serie de axe schematice care fondează simbolismul 
turnului de apărare, printre ele figurând cele divergente, avergente și convergen-
te. Schema divergentă a imaginarului turnului fortificat al unui dispozitiv defen-
siv este determinată de acţiunile de a urca, a începe, a închide și a ieși; categoria 
avergentă – de acţiunile de a trece și a bate, iar cea convergentă – de acţiunile de 
a conţine, a coborî și a uni.

Balcicul arhitectei Henrieta Delavrancea-Gibory

Elena-Sidonia TEODORESCU 

henrieta Delavrancea-Gibory (1894–1987) a fost una dintre primele arhi-
tecte din România. Fiica cea mică a scriitorului Barbu Ștefănescu-Delavrancea, 
soră a scriitoarei și pianistei Cella Delavrancea și a pictoriţei Niculina Delavran-
cea-Dona, henrieta Delavrancea-Gibory a fost una dintre figurile marcante ale 
arhitecturii românești interbelice, având o contribuţie majoră în interpretarea 
modernă, funcţionalistă a tradiţiei naţionale, preocupare care și-a găsit expresia 
cea mai originală în locuinţele de la Balcic, realizate între anii 1934–1938, pentru 
o serie de clienți din elita vremii: vila „Vânturile, valurile” pentru generalul Gh. 
Rasoviceanu (1934, demolată în 2009), vila „Lupoaicei” pentru Elena Popovici-
Lupa și Nae Ionescu (1934, azi dispărută), vila poetului Ion Pillat și a pictoriţei 
Maria Pillat-Brateș (1934–1935), vila „Turnul lui Mugur” pentru Gh. D. Mugur 
(1934), vila „Balcica” pentru primarul Balcicului, Octavian Moșescu (1934), vila 
„Cuibul lui Roman” pentru inginerul Roman (1935, azi dispărută), vila Cancicov 
(1936), vila „Ghiul hane” pentru Cecilia Constantiniu (1936, azi dispărută), vila 
Grigore Iunian (1935, azi dispărută), vila „Misterioasa” pentru avocatul George 
Gesticone și soţia sa, Amelia Gesticone-Nădejde (1936, azi dispărută), „vila cu 
terase în mare” pentru Stelian Popescu (1937–1938, demolată în 2009).

Tot la Balcic, henrieta Delavrancea-Gibory reface sau extinde câteva clădiri 
existente, în spiritul arhitecturii vernacular-balcanice: Primăria orașului Balcic 
(1934–1937), casa „hagi Geavid” pentru Eliza Brătianu (1934–1935), vila „Ghiul 
Serai” pentru omul politic C. Dimitriu-Dovlecel (1936).

Arhitecta proiectează și două pavilioane pentru Regina Maria, în incinta 
Palatului Regal de la Balcic: Pavilionul de ceai al Reginei (1935, azi în stare de 
ruină) și Pavilionul Grănicerilor (1936, azi vila Izbânda), rezolvări moderne, în 
armonie cu arhitectura oficială a celorlalte clădiri regale. Astăzi, urmele arhitec-
tei Delavrancea în Balcic sunt din ce în ce mai șterse, unele dintre vilele ei sunt 
demolate, altele transformate astfel încât sunt greu de recunoscut, iar altele lăsate 
în paragină.

Victor Ștefaniuc – creator al miracolului păpușăresc

Violeta TIPA 

Comunicarea va pune în valoare figura lui Victor Ștefaniuc, personalitate 
notorie în cultura și arta naţională. Pe parcursul celor 40 ani de activitate a reușit 
să se impună pe câteva paliere – actor, regizor, director artistic și manager al 
Teatrului de Păpuși Municipal „Guguţă”. A creat peste o sută de roluri, a mon-
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tat peste 30 de spectacole diverse ca manieră și tehnici de interpretare. Apariţia 
în peisajul cultural al republicii a unei noi instituţii culturale destinate educării 
estetico-artistice a tinerei generaţii – Teatrul de Păpuși „Guguţă”, se datorează 
eforturilor artistului Ștefaniuc, care nu s-a conformat cu postura sa de actor în 
trupa română (moldovenească) a teatrului „Licurici”, unde se cerea, în mare par-
te, să joace spectacole în limba rusă și să promoveze o dramaturgie străină. Noul 
teatru trebuia să devină unul naţional după formă și conţinut. Formarea lui și-o 
asumă totalmente: de la pregătirea actorilor-păpușari, la formarea repertoriului 
și chiar instruirea dramaturgilor pentru teatru de păpuși.

Astfel, Teatrul „Guguţă” devine un teren de experimente pentru creatori: 
dramaturgi, pictori, compozitori, regizori, actori. Căutările creative ale regizoru-
lui s-au materializat în spectacolele Hârzobul, Pasărea pre limba ei piere, Pâinică 
de la iepure, Cinel-Cinel, Ţara lui Gufi și multe altele, care au surprins spectatorul 
prin formule inedite de realizare, prin chipuri de personaje și scenografii inspira-
te din cultura și tradiţiile naţionale. Putem afirma cu certitudine că activitatea de 
creaţie și cea managerială a lui Victor Ștefaniuc a rămas un exemplu în evoluţia 
artei teatrale din Republica Moldova și merită a fi cercetată și valorificată.

Peisajul urban în pictura din Moldova secolelor XX–XXI

Liudmila TOMA

Criticii de artă au examinat peisajele în creația maeștrilor, însă, până la mo-
ment, nu există publicații despre evoluarea peisajului urban în pictura autoh-
tonă. Este interesant de a urmări modul de percepere a peisagiștilor, mijloacele 
prin care își exprimau aceștia atitudinea față de motivele alese. 

Printre lucrările păstrate din primele decenii ale secolului trecut au 
ajuns la noi schițe ale stradelelor chișinăuiene lucrate de pictorii V. Okușko,                                  
A. Klimașevski, T. Kiriakov. În anii puterii sovietice, сriticii zeloși calificau lu-
crările de plein air drept „vestigiu al impresionismului”. Dar anume aceste studii 
reflectau sincer observațiile și spiritul autorilor. 

Din mijlocul anilor ’50, mulți pictori, de dragul efectului realității, nu 
forțau metodele artistice convenționale care redau emoțiile subiective (M. Petric,              
I. Șibaev, A. Baranovici). Necesitatea unei renovări creative a dus, cu timpul, la 
schimbarea gândirii expresive plastice. Tendința spre expresivitatea decorativă și 
monumentală este specifică pentru E. Romanescu, M. Burea, O. Orlova. Deosebit 
de rodnică s-a dovedit a fi reactualizarea experienței plasticienilor europeni, fapt 
confirmat prin schițele care relevau valoarea imaginii realizate, grație unei idei 
bine gândite (M. Grecu, A. Zevin, L. Țonceva, P. Jiregea, I. Țîpin). Semnificația 
estetică a operelor depinde de originalitatea gândirii autorului, de iscusința lui 
de a inspira materialul tehnic, de intonațiile irepetabile ale exprimării artistice.

Principiile specifice de constituire a aspectului arhitectural 
al clădirilor complexului vitivinicol modern

Aurelia TRIFAN 

Concepută ca o arhitectură utilitară în primul rând, dictată de necesități 
tehnologice și gabaritice, arhitectura vinăriilor se subordonează unor anumite 
principii, stabilite, în consecință, de perioada apariției sau dezvoltării acestor în-
treprinderi. Astfel, în perioada actuală, în care este evidentă tendința generală, 
exprimată în ecuația care pune semnul egalității între eficiență economică și uti-
litate industrială, pe de o parte, și frumos, estetic, pe de alta, arhitectura comple-
xurilor vitivinicole capătă noi caracteristici. Sub influența inovărilor sociale este 
remodelată structura complexului, care se extinde, încadrând funcții publice și 
formând o nouă imagine a întreprinderii.

Printre inovările sociale, care contribuie la apariția funcțiilor suplimentare 
la întreprinderile de vinificație, este de menționat turismul vitivinicol. Atracția 
turistică este vectorul esențial al arhitecturii moderne a întreprinderilor vitivi-
nicole. Evoluția acestei direcții deschide oportunități pentru apariția unei arhi-
tecturi expresive a întreprinderilor și posibile variante de concepere creativă a 
aspectului lor. O serie de spaţii se raportează la cerinţele vizitatorilor, reconfi-
gurându-se astfel contextul istoric. Arhitectura modernă își permite să pună în 
practică forme mai îndrăznețe, mai flexibile, inaccesibile perioadelor anteceden-
te, constrânse de factorul eficienței economice. Totodată, se impune și păstrarea 
unor clădiri istorice cu valoare arhitecturală în vederea muzealizării sau conver-
tirii lor.

Carl Schmidt and Alexander Bernardazzi on the necessity of building 
a Kishinev drama theatre at the end of XIX century

Alla CEASTINA

The Kishinev city head Karl Shmidt proposed to build a temporary theatre 
with a properly ornamented beautiful facade and sufficiently big in size tomeet 
the needs of the city for the next 15–20 years. By the end of May 1888, the City 
Duma passed a resolution on the construction of the Kishinev theatre on the 
Police Square and on calling entrepreneurs for this project. The building was 
supposed to house at least 900 comfortable spectator seats and be suitable for 
dramatic and perhaps circus performances with all the necessary anti-fire pre-
cautions. As an example, Karl Schmidt cited the building of Odessa Alexandrin-
sky theatre. At the beginning of December 1889, he wrote a letter to famous ar-
chitects, including Alexander Bernardazzi, who suggested, that expensive decor 



IPC al AȘM, Conferința științifică internațională            Chișinău, 30–31 mai  2017 Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare                            Studiul artelor

~ 124 ~ ~ 125 ~

should not be used for the theatre building, replacing it by sculptural and pic-
turesque ornamentation, tasteful in forms and colours. The architect also wrote 
about the character of a modern theatre spectator, who would rightly expect the 
decor and graceful brilliance to match the purpose of the theatre. Karl Schmidt 
made orders for the plans of large European theatres in Berlin. 

On 19 May 1890, the Commission for the construction of the theatre de-
cided to build a circus-theatre with a stage, where various drama performances 
could be given in Kishinev, at the corner of Mikhailovskaya Street and Fontan-
niy alley. Based on archival documents, the author of this article presents an 
early period of the history of the construction of the drama theatre and circus in 
Kishinev, as well as the views of many architects on the necessity and perspective 
of this issue.

Тема жатвы в «Тканой шевченкиане» 
украинских мастеров художественных тканей 

Галина ВИНОГРАДСКАЯ

Сюжеты, связанные с жатвой, образы жнецов, картины убранного 
хлеба, снопы и копны издревле являются излюбленными мотивами масте-
ров изобразительных искусств различных жанров, в том числе в жанре 
художественного авторского гобелена, а также в литературе.

Соединением этих двух творческих направлений – поэзии и авторских 
гобеленов, посредством ассоциативного восприятия, стала выставка «Тка-
ная шевченкиана»: взгляд на работы украинских профессиональных масте-
ров художественных тканей из фондов Музея этнографии и художествен-
ного промысла сквозь призму «Кобзаря». Она экспонировалась с 9 марта 
по 23 апреля 2017 г. в Музее этнографии и художественного промысла Ин-
ститута народоведения Национальной Академии наук Украины.

Среди представленных на выставке 36 работ (начало ХХ – начало ХХІ 
вв.) свыше 20 авторов из девяти городов Украины, в трех центральных го-
беленах – «На панщине пшеницу жала» Елизаветы Фащенко, «Шевченки-
ана» Михаила Биласа и «Коломыйка» Оксаны Риботицкой – тема жатвы 
выступает мощным средством художественной выразительности. Работа 
Е. Фащенко является непосредственной иллюстрацией к стихотворению 
«Сон» Т. Шевченко. В многосюжетном панно М. Биласа иллюстрация этой 
же темы занимает одно из центральных мест. В широкоформатном гобе-
лене О. Риботицкой сцена жатвы играет роль символического олицетворе-
ния совместного труда молодой семьи.

Большая часть экспонированных работ не задумывалась авторами 
как иллюстрации к «Кобзарю», но, согласно авторскому видению курато-

ра, такие составляющие выставки, как визуальная (гобелены) и вербаль-
ная (художественно оформленные цитаты из стихотворений Т. Шевченко) 
органично дополняли друг друга, вовлекая реципиента в пространство 
творческого ассоциативного мышления.

Информационный визит-центр как компонент 
туристской дестинации

Светлана ИЛЬВИЦКАЯ

В современном мире Республика Молдова активно осваивает туристи-
ческий сегмент. Это требует определенных архитектурных решений в про-
ектировании зданий, которые должны быть привлекательными для инве-
сторов и отвечать мировым стандартам, то есть быть конкурентноспособ-
ными на рынке. Самобытная природа Молдовы, ее культурные ценности, 
архитектура и традиции представляют собой мощный ресурс для развития 
в республике индустрии въездного туризма. Исследование посвящено акту-
альному процессу развития цивилизационного туризма и введения новых 
туристских дестинаций, связанных с возрождением духовности в нашем 
обществе и бурным освоением культового наследия. Одним из новых ти-
пов объектов, обеспечивающих развитие туристической отрасли, являются 
информационные визит-центры (ВЦ), идея появления которых основана 
на создании «объекта-окна» для туристов в мир природных и культурных 
ценностей региона («въездных ворот региона»). В них выражен ключевой 
фактор психологии человека – потребность в имеющих ауру предметах и 
необычных ощущениях, объединенных в теорию доступа: дух места, но-
вые формы участия. Для привлечения туристов оформление большинства 
крупных европейских ВЦ опирается на хорошо продуманную архитектур-
но-дизайнерскую концепцию. Наиболее важным при проектировании лю-
бого ВЦ является решение вопроса о его градостроительном расположении, 
доступность для посетителей, наличие в близлежащих окрестностях дру-
гих туристических достопримечательностей и др. Реализация концепции 
ВЦ позволит обеспечить инвестиционную привлекательность территории 
и инновационный прорыв в ее развитии при соблюдении экологической и 
этнокультурной безопасности региона. Создание ВЦ полностью отвечает 
политике оптимизации и модернизации культурной сферы образования, 
ее творческому и технологическому совершенствованию, повышению роли 
культуры в воспитании и просвещении жителей центра и его гостей.
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Настенные росписи синагог Буковины: 
опыт презентации культурного наследия

Евгений КОТЛЯР

Катастрофические утраты объектов синагогальной живописи в XX в. 
привели к тому, что сохранившиеся образцы этого искусства уже не дают 
полноценного представления об этой исчезнувшей многовековой тради-
ции. Попытки сохранить – законсервировать, отреставрировать, обновить 
или воссоздать в том или ином виде дошедшие либо утраченные памят-
ники в разных регионах мира (Восточной Европе, Северной Америке, 
Израиле) часто приводят к искажению или уничтожению аутентичной 
живописи. Неизбежное исчезновение синагогальных росписей застав-
ляет искать новые формы переноса этого наследия на более надежный 
«носитель памяти», использовать разные пути их музеефикации и пре-
зентации. Исследовательско-выставочный проект «„Как прекрасны ша-
тры твои, Яков…” Настенные росписи синагог Буковины», осуществлен-
ный автором в партнерстве с Черновицким музеем истории и культуры 
евреев Буковины в 2015–2016 гг., стал первой попыткой реконструкции 
региональной традиции и ее презентации в виде передвижной выставки 
и научного каталога. В состав проекта были включены примеры из восьми 
объектов, расположенных в северной (украинской) и южной (румынской) 
частях региона. Тематические статьи по истории, иконографии, семантике 
и авторской интерпретации системы росписей этих синагог и их отдель-
ных сюжетов вместе с современными фотографиями, схемами и дигиталь-
ными фоторазвертками помогли сформировать целостное представление 
о восточноевропейской традиции синагогальной живописи и ее особен-
ностях развития на буковинских землях. Также это способствовало осоз-
нанию духовного смысла и значимости еврейского культурного наследия, 
утраченного в результате Холокоста и политики авторитарных режимов 
послевоенного времени. Этот опыт позволяет перенести его и на другие 
регионы, где сохранились редкие образцы синагогальной декорации.

Особенности пластического декора одесских творений 
зодчего А. Бернардацци

Юрий ПИСЬМАК

Богатое творческое наследие прославленного архитектора А. Бернар-
дацци – прекрасные здания, ставшие украшением исторического центра 
Одессы, города, в который он переехал уже зрелым и сложившимся масте-

ром. Расцвет творческого дарования зодчего счастливо совпал с бурным 
развитием Одессы, повлекшим за собой возведение ряда зданий, которые, 
с полным на то основанием, можно назвать шедеврами. В архитектуре 
последней четверти XIX в. прослеживается присущая периоду эклекти-
ки свобода выбора стилистики, вдохновляющих примеров и источников 
вдохновения в произведениях минувших эпох. В творениях Бернардацци 
одесского периода прослеживаются и мотивы Ренессанса, и мощная пла-
стика европейского барокко, и органически вписанные в общий контекст 
элементы готики и романского стиля. Несомненно, важнейшей составля-
ющей при создании архитектурного образа роскошного и уникального 
здания является его пластический декор. Известно, что в создании леп-
ного, скульптурного убранства здания Новой биржи в Одессе принимали 
участие скульпторы М. Л. Молинари (ученик Л. Иорини), Л. Д. Менцио-
не, Б. В. Эдуардс (этнический британец) и др. Пожалуй, это здание мож-
но назвать главным творением зодчего в Одессе. Именно в здании Новой 
биржи установлен (на подставке-консоли, украшенной орнитоморфным 
скульптурным изображением) бюст самого архитектора А. Бернардацци 
работы Б. В. Эдуардса. Скульптурное убранство одесских творений зодче-
го богато и разнообразно. Мы видим бюсты античных богов, гротескные 
маскароны, гирлянды, антропоморфные гермы-полуфигуры, портреты 
римских патрициев и круглые медальоны с портретными изображениями 
персонажей XVII в., атлантов и кариатид, статуи. Наследие Бернардацци 
нуждается в бережном сохранении. 

Развитие и становление архитектурно-строительных тради-
ций к началу X в. н. э. на территории современной Украины

Надежда ПОЛЬЩИКОВА

Архитектурно-строительная деятельность древнейшего (того, о кото-
ром нет сведений в античных источниках) и древнего (о котором упоми-
нается в указанных источниках) населения современной Украины обра-
зовала среду обитания задолго до формирования славянской общности. 
Архитектурно-строительные традиции, создававшиеся тысячелетиями, 
от античности перешли к славянам раннего Средневековья, а от них – к 
славянам Древнерусского государства. В соответствии с развитием соци-
ально-культурных отношений в жизни племен, населявших к началу X в. 
н. э. территорию современной Украины, постепенно изменялся и подход к 
организации среды обитания. Основные факторы, влиявшие на процессы 
развития архитектурно-строительной деятельности, – природно-геогра-
фические: рельеф местности, наличие водных источников и природных 
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стройматериалов, а также положение на поверхности нашей планеты (ши-
рота, долгота, высота над уровнем моря), периоды солнечной активности, 
близость к вод-ным поверхностям. Указанные факторы определяли ми-
грационные процессы. Вследствие миграций, под влиянием культур со-
седних сообществ разноплеменные народы создавали материальную среду 
обитания, которая постепенно обогащалась новыми типами построек. С 
течением времени усложнялись типы жилищ и сооружений нежилого ха-
рактера, изменялись их конструктивные решения, применялись более ка-
чественные строительные материалы. Процесс совершенствования строи-
тельства протекал как автохтонно, так и под влиянием пришлых культур, 
что обеспечивало особую активность преобразований. Автор рассматри-
вает ряд архитектурно-строительных достижений населения современной 
Украины в начале X в. н. э., в том числе открытые и закрытые поселения, 
оборонительные и культовые сооружения, хозяйственные постройки и др.

Город Сорока в свете средневековых 
картографических источников

Виталий ЯЦЮК

Исследование истории появления г. Сорока и городов Поднестровья 
на картографических источниках наглядно показывает, насколько важную 
роль играло это место в развитии Молдавского княжества и Европы. Уже 
на картах XV–XVI вв. Сорока отображалась наравне с крупными и разви-
тыми поселениями не только Европы, но и мира. Похоже, что самое древ-
нее географическое упоминание поселения на месте современного города 
Сорока мы находим под именем Карсидава (Carsidava) в появившемся в 
середине II в. н. э. «Руководстве по географии» Клавдия Птолемея. В гену-
эзских документах XIII–XIV вв. на этом месте возникает название Ольхи-
ония (Olhionia). Автор считает, что первое наименование города Сорока 
на реальной географической карте под именем Сирачио (Siracio) появля-
ется на знаменитой карте мира венецианского картографа Фра Мауро (Fra 
Mauro), вышедшей в 1450 г. 

Стока (Stoka) – Срока (Sroka) – Сорка (Sorka) – Сороки, Сорока  
(Soroca) – вот цепочка топонимики города с XVI в. до конца XX в. Автор 
предлагает новую картографическую версию первого словесного опи-
сания границ землепользования торга Сорока (târgul Soroca) 1781 г., со-
вмещенную с топографическими картами XIX–XX вв. Большой интерес 
представляют планы и карты Сороки конца XVIII – начала XIX вв. из го-
сударственных архивов России, ряд которых впервые вводятся в научный 

оборот. Река Днестр, как часть важного торгового пути, связывавшего 
Балтику с Черным морем, являлась местом возникновения поселений, об-
служивавших этот путь. Многие из них затем исчезли, но исследования 
исторических карт и современных спутниковых снимков дают автору по-
вод выдвинуть новые гипотезы об этих поселениях, присутствовавших на 
средневековых картографических источниках. 
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inSTiTuTe of cuLTuRaL heRiTage

The Institute of Cultural heritage of the Academy of Sciences of Moldova is the 
main research institution which organizes and conducts investigations in the domains 
of Archaeology, Ethnology and Art Studies.

having at its disposal high/qualified personnel, the Institute performs: field 
surveys regarding the detection, registration and investigation of the archaeological, 
ethno-cultural and artistic heritage; analytical and generalizing research in all the 
fields connected to archaeology and ancient history, ethnography and ethnology, folk 
and modern arts; preparation of studies, which popularize historical, archaeological, 
ethno-cultural and artistic heritage, of educational books and special courses; publi-
cation of archaeological, ethnographical, cultural and artistic materials, comprehen-
sive, popularizing and didactic studies; training young specialists (competitors, post-
graduators, expertise and conduction of academic theses) in the fields of Archaeology 
and Ancient history, Ethnology and Cultural Anthropology, Plastic Arts and Audio-
visuals; organization of national and international scientific conferences and sympo-
sia; TV and radio documentary series, special courses, expertise of archaeological, 
cultural, historical, modern and historical art sites and items, presentations of books 
ant thematic expositions.

Al the above-mentioned activities can be executed, in part or completely, and by 
the initiative of institutions and particular persons from the country and abroad, on 
the basis of cooperation contracts.

The Institute of Cultural heritage (ICh) was created in the year of 2006 (registry 
certificate MD 0059524 0f 9th august 2006) as a result of the reorganization of the 
research institutes of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova, in confor-
mity with the Republic of Moldova Governments Decision nr. 1326 from 14.12.2005 
„On the optimizations of infrastructure and innovation in the scientific sphere”. The 
Institute was formed through the integration of three earlier existing institutions: 
the Institute of Archaeology and Ethnography, the Institute of Interethnic Studies 
and the Institute of Art Studies. In the same year of 2006 ICh was accredited by the 
National Council for Accreditation and Attestations;   reaccredited by the National 
Council for Accreditation and Attestations in 2013 (Accreditation Certificate nr. 034 
of 20.07.2013).

The Institute of Cultural heritage publishes, in accordance with the activities of 
the three Centers in its composition, three scientific series: „Archaeological Journal”; 
„Ethnology and Culturology Journal”; „Revue Art: Visual Arts and Audiovisuals”.

contacts:
Institute of Cultural heritage
Stefan cel Mare, 1 Bd., MD – 2001, Chisinau, Moldova
tel./fax: + 373 22 260957; tel.: + 373 22 270602; + 373 272543
e-mail: patrimoniu.cultural.asm@gmail.com
www.patrimoniu.asm
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