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Comitetul de organizare / Organizing Board
Victor Ghilaş – preşedinte, Adrian Dolghi – vicepreşedinte, Irina Bolohan, 
Larisa Ciobanu, Aurelian Dănilă, Ion Duminica, Natalia Grădinaru,     Alexandru 
Levinschi, Vitalie Malcoci, Svetlana Procop, Nicolae Telnov,  Violeta Tipa, 
Tatiana Zaicovschi
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dr. Ion Duminica, dr. Natalia Grădinaru, dr. Vitalie Malcoci, dr. Ludmila Pîrnău, 
dr. Svetlana Procop, m. cor., dr. hab. Mariana Şlapac, dr. Nicolae Telnov, 
dr. Violeta Tipa, dr. Tatiana Zaicovschi





PROGRAMUL CONFERINȚEI / 
CONFERENCE PROGRAM



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

6

Marți, 29 octombrie 2019 / Tuesday, October 29, 2019

8.30 - 9.30 
Înregistrarea participanților / Registration of participants

Sala / Room: Holul AȘM / The ASM Hall

9.30 - 12.00
ŞEDINŢA PLENARĂ / PLENARY SESSION

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

Cuvânt de deschidere / Opening speech
Dr. hab. Victor GHILAŞ, Președintele comitetului de organizare, directorul 
Institutului Patrimoniului Cultural

Mesaje de salut / Greeting messages
Academician Ion TIGHINEANU, Președinte  
al Academiei de Științe a Moldovei

ZComunicări / Communications:
Enigma cetăţii de piatră de la Orheiul Vechi
M. cor., dr. hab. Mariana ȘLAPAC, Institutul Patrimoniului Cultural
Un lot de topoare de fier caracteristice culturii geților din sec. VI-IV î.Hr.
Dr. Alexandru LEVINSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural; 
Adrian MUSTEAȚA, Chișinău
Condiția muzicii din RSS Moldovenească în primele decenii postbelice. 
Privire retrospectivă
Dr. hab. Victor GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural
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Prezentarea revistelor științifice / Presentation of scientific journals
Revista Arheologică

Prezintă: dr. hab. Oleg LEVIȚCHI, redactor-șef
Revista ARTA, seria Arte vizuale

Prezintă: m. cor. dr. hab. Mariana ȘLAPAC, redactor-șef
Revista de Etnologie și Culturologie

Prezintă: dr. Svetlana PROCOP, redactor-șef

Discuții / Discussions

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

13.00 - 17.00 
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni / 
Scientific proceedings in sections

Miercuri 30 octombrie 2019 / Wednesday, October  30, 2019

9.00 - 12.30 
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni / 
Scientific proceedings in sections

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

13.30 - 17.00 
Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni / 
Scientific proceedings in sections

17.00 - 18.00 
Prezentări de carte / Book presentations

Joi 31 octombrie 2019 / Thursday, October  31, 2019
10.00 - 14.00 

Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni / 
Scientific proceedings in sections
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SECŢIUNEA I / SECTION I:
ARHEOLOGIE PREISTORICĂ ȘI TRACOLOGIE (1) /

PREHISTORICAL ARCHEOLOGY AND TRACOLOGY (1)
Marți, 29 octombrie 2019, 13.00 – 17.00 /

Tuesday, October, 29, 2019, 13.00 – 17.00
Moderatori /
Moderators:

Dr. Senica ȚURCANU, 
Ghenadie SÎRBU

Sala / Room: Sala Mică / Small Hall
Памятник раннеголоценовой эпохи Юго-Западной Грузии (Аджария)
Гурам ЧХАТАРАШВИЛИ, Батумский археологический музей, Батуми, 
Грузия
Faunal assemblages from the Middle Palaeolithic site of Vârghiș 
Gorges (Perșani Mountains, Romania), and their role in unerstanding 
the environmental setting of human activities in the area 
Ștefan VASILE, University of Bucharest, Faculty of Geology and Geophysics, 
Bucharest; Valentin DUMITRAȘCU, Romanian Academy, „Vasile Pârvan” 
Institute of Archaeology, Bucharest; Alexandru PETCULESCU, Romanian 
Academy, „Emil Racoviță” Institute of Speleology, Bucharest; Marian 
COSAC, George MURĂTOREANU, Monica MĂRGĂRIT, Loredana NIȚĂ, 
Daniel VEREȘ, „Valahia” University of Târgoviște, Faculty of Humanities, 
Târgoviște; Radu ALEXANDRU, Culture, Cults and National Cultural 
Heritage Office, Dâmbovița, Târgoviște, Romania
The Vinča settlement from Şoimuş-La Avicola (Ferma 2), Hunedoara 
County, Romania
Dr. Cristian Eduard ŞTEFAN, Romanian Academy, „Vasile Pârvan” Institute 
of Archaeology, Bucharest, Romania
Explorations of Early Neolithic site with shell midden Starobilsk-I in 2019
Dr. Serhii TELIZHENKO, Institute of Archaeology NAS of Ukraine
Originile preistorice ale unei iconografii clasice: reprezentări janiforme 
în chalcoliticul Europei sud-estice
Dr. Senica ȚURCANU, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Muzeul         
de Istorie a Moldovei, Iași, România
Așezarea Precucuteni-Tripolie A de la Cărbuna-Negrub. Considerații 
preliminare
Sergiu BODEAN, Institutul Patrimoniului Cultural; Ion NOROC, Colegiul      
de Industrie Ușoară din Bălți, Republica Moldova
O nouă așezare precucuteniană descoperită la Ștefan cel Mare (județul 
Neamț, România)
Dr. Constantin PREOTEASA, Complexul Muzeal Județean Neamț, Piatra-
Neamț, România



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

9

Rolul recipientelor în circulația substanțelor și a imaterialului în tradiția 
(e)neolitică Cucuteni-Tripolie: exemplul vaselor-suport
Dr. Radu-Alexandru DRAGOMAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, 
București, România
Variante de locuințe specifice culturii Tripolie
Dmitro CHERNOVOL, Institutul de Arheologie al Academiei Naționale             
de Științe a Ucrainei, Kiev, Ucraina
Date cumulative referitoare la investigarea megastructurii din situl 
Cucuteni A-B de la Ripiceni-Holm (județul Botoșani, România, în 
campaniile 2016 și 2018-2019
Dr. Dumitru BOGHIAN, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, dr. Aurel 
MELNICIUC, Eduard-Gheorghe SETNIC, Muzeul Județean Botoșani 
Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în situl de la Costești-
Cier/Lângă Școală în campaniile 2012-2019
Dr. Sergiu-Constantin ENEA, Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Dumitru 
BOGHIAN, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava,  Sorin IGNĂTESCU, 
România
Орнаментация керамики трипольской культуры этапа ВІ 
c памятника Волошкове-Горбы
Дмитро ЖЕЛАХА, Институт археологии Национальной Академии Наук 
Украины, Киев, Украина
Counting Devices and Networks of Interaction: Tokens and cylindrical 
clay fragments from northern Moldova in the 4th millennium BC
Dr. Regina Anna UHL, Deutsches Arhäologiches Institut, Berlin / University 
of Leipzig, Germany
Așezările de tip Brînzeni din interfluviul pruto-nistrean
Serghei HEGHEA, Institutul Patrimoniului Cultural
Grupuri locale eneolitice târzii din interfluviul Prut-Nistru şi contactul 
lor cu comunităţi central- europene
Ghenadie SÎRBU, Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetările arheologice de la Pietroasa Mică-Gruiu Dării (campania 
2018). Perioada eneolitică târzie
Dr. Laurenţiu Florin GRIGORAŞ, Muzeul Judeţean Buzău, Buzău, România
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SECŢIUNEA II / SECTION II:
ARHEOLOGIE PREISTORICĂ ȘI TRACOLOGIE (2) /

PREHISTORICAL ARCHEOLOGY AND TRACOLOGY (2)
Miercuri, 30 octombrie 2019, 9.00 – 12.30 /

Wednesday, October, 30, 2019, 9.00 – 12.30
Moderatori /
Moderators:

Dr. Vasile DIACONU, 
Sergiu BODEAN

Sala / Room: 408
Șiruri de tumuli în peisajul arheologic al Republicii Moldova
Sergiu POPOVICI, Institutul Patrimoniului Cultural
Considerații preliminare asupra peisajului tumular de pe teritoriul 
Republicii Moldova
Dr. Denis TOPAL, Agenția Națională Arheologică, Chișinău, Republica 
Moldova; dr. Vlad VORNIC, Institutul Patrimoniului Cultural
Ямная культурно-историческая общность и концепция фронтира
Др. Свитлана ИВАНОВА, Институт археологии НАН Украины, Одесса, 
Украина
Câteva fortificații preistorice din zona subcarpatică. Centre de putere 
și control teritorial
Dr. Vasile DIACONU, Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț,  Târgu 
Neamț, România
Constituirea tradiției funerare Belozerka în spațiul pruto-nistrean
Serghei AGULNICOV, Institutul Patrimoniului Cultural
O ipoteză privind săgețile Černogorovka-Novočerkassk 
(sec. IX – VIII î.Hr.)
Dorin SÂRBU, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, România
Nivelul de locuire din perioada hallstattiană târzie din situl Trinca 
„Izvorul lui Luca” (zona Podișului Moldovei de Nord)
Dr. hab. Oleg LEVIŢKI, Institutul Patrimoniului Cultural
Necropole tumulare din cadrul grupului podolian de vest (a doua 
jumătate a sec. VII – sfârșitul sec. VI î.Hr.). Caracteristici generale
Andrian FORMANCIUC, IPCRC ,,Conacul Manuc Bey”, Municipiul Hâncești, 
Republica Moldova
Landşaftul silvostepei pruto-nistrene şi fortificaţiile traco-getice
Vasile HAHEU, Institutul Patrimoniului Cultural 
Хиосская столовая керамика и её имитации из раскопок Херсонеса 
Таврического 
Екатерина ЛЕСНАЯ, Саратовский государственный университет             
им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Российская Федерация
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SECŢIUNEA III / SECTION III:
ARHEOLOGIE ANTICĂ ȘI MEDIEVALĂ (1) /

ANCIENT AND MEDIEVAL ARCHEOLOGY (1)
Marți, 29 octombrie 2019, 13.00 –17.00 /

Tuesday, October, 29, 2019, 13.00 –17.00
Moderatori /
Moderators:

Dr. Nicolae TELNOV
Dr. Dan MATEI

Sala / Room: Sala Azurie / The Azure Hall
Cetatea și modelarea peisajului în epoca Regatului dac (sec. I î.Hr. – I d.Hr.)
Dr. Aurel RUSTOIU, Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca;     
dr. Iosif Vasile FERENCZ, Muzeul Civilizatiei Dacice și Romane, Deva, 
România
Cercetări arheologice recente în Acropola tomitană (2017-2018)
Aurel MOTOTOLEA, Tiberiu POTARNICHE, Muzeul de Istorie Națională          
și Arheologie, Constanța, România; Dr. Simina Margareta STANC, Facultatea 
de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România
Orașul roman Aegyssus – cercetări arheologice și arheozoologice 
(campaniile 2015–2018)
Dr. Margareta Simina STANC, Facultatea de Biologie, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, George NUȚU, Daniel Ioan MALAXA, Institutul 
de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea, Aurel MOTOTOLEA, 
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța, România
Культы божеств в Тире І – ІІІ вв. н.э. (по материалам коропластики)
Екатерина САВЕЛЬЕВА, Институт археологии НАН Украины, Киев, 
Украина
Клеймо на амфоре типа Dressel 6В из Тиры
Денис МАСЮТА, Одесский археологический музей, Одесса, Украина
Военная организация сарматского объединения Северо-Западно-
го Причерноморья во II в. н.э.
Сергей КУРЧАТОВ, Институт культурного наследия
Украшения римского периода у варваров Нижнего Днепра
Dr. Елена ДЗНЕЛАДЗЕ, Институт археологии НАНУ, Киев, Украина
Piese de podoabă și vestimentație din așezarea dacilor liberi                            
de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț)
Dr. George-Dan HÂNCEANU, Muzeul de Istorie Roman (Complexul Muzeal 
Județean Neamț), Roman, România
Depozitele de metal vechi din castrele Daciei și posesorii acestora
Dr. Dan MATEI, cercetător independent, Cluj Napoca, România
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Unelte și ustensile din situl culturii Sântana de Mureș-Černjachov 
Cărbuna VII-Valea Mare
Larisa CIOBANU, dr. Vlad VORNIC, dr. Alexandru LEVINSCHI, Institutul 
Patrimoniului Cultural
К истории Тиры в позднеримскую эпоху
Олег САВЕЛЬЕВ, Институт археологии НАНУ, Одесса, Украина
Cenușa și potașul în gospodăria populației medievale
Dr. Nikolai TELNOV, Institutul Patrimoniului Cultural
О функциональном назначении некоторых построек на поселении 
Алчедар
К.и.н. Сергей ТАРАНЕНКО, Национальный Киево-Печерский историко-
культурный заповедник, Киев, Украина

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

ANCIENT AND MEDIEVAL ARCHEOLOGY (2)
Miercuri, 30 octombrie 2019, 9.00 –12.30 /

Wednesday, October, 30, 2019, 9.00 –12.30
Moderatori /
Moderators:

Dr. Eugen NICOLAE
Dr. Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU

Sala / Room: Sala Azurie / The Azure Hall
Bizantini la Dunărea de Jos. Studiu de caz: analiza bioarheologică          
a resturilor scheletice umane de la Păcuiul lui Soare (jud. Constanța)
Dr. Gabriel VASILE, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, 
România
Armenian epigraphic sources from Ismail (Ukraine): newly found items
Dr. Arsen HARUTYUNYAN, Institute of Archaeology and Ethnografy 
of the National Academy of  Science of Armenia, Erevan, Armenia;                                          
dr. Sergiu MATVEEV, Moldova State University, Chișinău
Archaeological investigations of objects of monumental architecture 
the Pechersk`s monastery of XI-XII centuries in Kiev
Olena MAKHOTA, National Pechersk Historical and Cultural Preserve, Kyiv, 
Ukraine
Nume românești în sgraffito din biserica Sf. Sofia a Kievului (sec. XI-XV)
Dr. Vlad GHIMPU, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău
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O descoperire funerară cu depuneri de inele de tâmplă pe promontoriul 
Butuceni, Orhei (preliminarii)
Dr. Octavian MUNTEANU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 
Chişinău; dr. Angela SIMALCSIK, Centrul de Cercetări Antropologice „Olga 
Necrasov, Iaşi, România
Погребальные комплексы Старого Орхея золотоордынского периода
Виталий ЖЕЛЕЗНЫЙ, Институт культурного наследия
Metamorfozele unui vechi decor moldovenesc de origine orientală: 
sindromul  Poienești
Dr. Eugen NICOLAE, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”;                                              
Dr. Lilia DERGACIOVA, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei 
Române, București, România
Abnormalities and pathologies in the human skeletal sample of 15th-
19th centuries  discovered at the „Adormirea Maicii Domnului” Roman 
Catholic Cathedral from Iași (Romania)
Dr. Vasilica-Monica GROZA, dr. Ozana-Maria PETRARU, dr. Mariana 
POPOVICI, dr. Luminița BEJENARU, Romanian Academy – Iasi Branch, 
„Olga Necrasov” Center of Anthropological Research, Iași, Romania, 
„Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Faculty of Biology, Iași, Romania
Microscopic methods for dental wear evaluation in paleodiet studies: 
case study – necropolis of 17th century in Iași, Romania
Dr. Ozana-Maria PETRARU, dr. Vasilica-Monica GROZA, dr. Mariana 
POPOVICI, dr. Luminița BEJENARU, Romanian Academy – Iasi Branch, 
„Olga Necrasov” Center of Anthropological Research, Iași, Romania, 
„Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Faculty of Biology, Iași, Romania
Quantitative Analysis of Shape:  Geometric Morphometrics                                     
in Palaeoanthropology
Dr. Mariana POPOVICI, dr. Monica GROZA, dr. Ozana PETRARU,                            
dr.  Luminita BEJENARU, Romanian Academy – Iasi Branch, „Olga Necrasov” 
Center of Anthropological Research, Iași, Romania, „Alexandru Ioan Cuza” 
University of Iaşi, Faculty of Biology, Iași, Romania
Investigaţii non-destructive asupra artefactelor arheologice de metal. 
Studiu de caz: vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului
Nicoleta VORNICU, Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Vasile DIACONU
Considerații privind depozitul de vase de metal  din secolul al XVIII-lea 
descoperit la Lipceni (r-nul Rezina)
Dr. Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Institutul Patrimoniului Cultural;               
Ion TENTIUC, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău
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Studiu preliminar privind concentrația unor metale din schelete 
umane medievale descoperite în situl arheologic de la Costești-Cier           
(județul Iași, România)
Anca ZAMFIROI, Dumitru COJOCARU, Facultatea de Biologie, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași; dr. Angela SIMALCSIK, Centrul de Cercetări 
Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română – Filiala Iași; dr. Sergiu-
Constantin ENEA, Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Tg. Frumos; Mircea 
NICOARĂ, Gabriel PLAVAN, Ștefan STRUNGARU, dr. Luminiţa BEJENARU, 
Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România, 
Dumitru BOGHIAN, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava.

SECŢIUNEA V / SECTION V:
CONSERVARE, VALORIFICARE ȘI PROMOVARE 

A PATRIMONIULUI CULTURAL / 
CONSERVATION, VALORIZATION AND PROMOTION 

OF THE CULTURAL HERITAGE
Marți, 29 octombrie 2019, 13.00 – 17.00 /
Tuesday, October 29, 2019, 13.00 – 17.00

Moderatori /
Moderators:

Dr. hab. Elena PLOŞNIŢĂ
Dr. Valentina URSU

Sala / Room: 538
Patrimoniu şi valorificarea lui în Republica Moldova: realităţi                              
şi deziderate
Dr. hab. Elena PLOŞNIŢĂ, Muzeul Naţiuonal de Istorie a Moldovei
Restaurarea unui „titlu definitiv de proprietate”
Cristina Maria CÎMPIANU, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”, Vaslui, 
România
Restaurarea unei icoane a sfântului Dumitru 
Georgiana Nicoleta DERSCARIU, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”, 
Vaslui, România
Agenţi biologici implicaţi în deteriorarea cărţilor
Dr. Elena ARDELEAN, dr. Mina Adriana MOSNEAGU, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Romania
Particularităţile construcţiilor pentru păstrarea produselor alimentare 
în arhitectura vernaculară şi în mediul urban al Chişinăului,                                  
mij. sec. XIX – încep. sec. XX
Natalia IURCENCO, Institutul Patrimoniului Cultural
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Perspectivele păstrării și dezvoltării dirijate a autenticului național
Dr. Rodica CALISTRU, Institutul de Științe ale Educației
Centrele de creație pentru copii și tineri – promotoare ale patrimoniului 
cultural național
Dr. Valentina URSU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”           
din Chișinău
Valorificarea economică a patrimoniului muzeal ca platformă pentru 
conservare și promovare a patrimoniului cultural
Marina MIRON, dr. Viorel MIRON, Asociatia de Dezvoltare a Turismului           
în Moldova, mun. Chișinău, Republica Moldova
Forme inovaționale de promovare și valorificare a patrimoniului cultural
Veronica COSOVAN, Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Нетленные сокровища книг кириллической печати (по фондах На-
циональной библитеки Украины им. В.И. Вернадского)  
Лариса РЕВА, чл.-корр. Национальной Академии Высшего образования 
Украины, кандидат филологических наук, Киев, Украина

SECŢIUNEA VI / SECTION VI:
TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN CULTURA POPULARĂ / 

TRADITION AND INNOVATION IN POPULAR CULTURE
Marți, 29 octombrie 2019, 13.00 – 17.00 /
Tuesday, October 29, 2019, 13.00 – 17.00

Moderatori /
Moderators:

Dr. Adrian DOLGHI
Dr. Natalia GRĂDINARU

Sala / Room: 408
Pâinea şi sarea în cultura tradiţională a găgăuzilor
Dr. Evdochia SOROCEANU, Institutul Patrimoniul Cultural
Transformarea identităţii religioase în modernitate
Dina BARCARI, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica 
Moldova
Ritualuri de vindecare contemporane, o prezenţă concomitentă în rural 
şi urban
Dr. Natalia GRĂDINARU, Institutul Patrimoniului Cultural
Sfântul Mucenic Haralambie Ocrotitorul împotriva ciumei: interferenţe 
onomastice, istorice şi etnologice
Valentin ARAPU, Institutul Patrimoniului Cultural
Romanian lexical borrowings in the Ukrainian dialect of Bulaesti village: 
a general review
Alexei ROMANCIUC, Institutul Patrimoniului Cultural
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Din istoria căsătoriei în Ţara Moldovei în sec. XVII – înc. sec. al XIX-lea: 
cel de-al treilea mariaj
Dr. Alina FELEA, Institutul de Istorie, Chişinău, Republica Moldova
Sărbătorile creştine de iarnă în memoriile copiilor deportaţi                                 
din Basarabia (1940–1941, 1944–1953)
Dr. Ludmila COJOCARU Institutul Patrimoniului Cultural
Procedurile de înregistrare a căsătoriei şi a naşterii copilului                               
în RSS Moldovenească (1944–1961)
Dr. Adrian DOLGHI, Institutul Patrimoniului Cultural
Socio-cultural space of the Ukrainians in the period of 1953–1964:         
the peculiarities and development trends 
Dr. Olha TIEVIKOVA, dr. Victoria VOSHCHENKO, dr. Alla LYSENKO,         
The Ukrainian Studies, Culture and Documentation Department, Poltava 
National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Ukraine 
Reflectarea viziunii tradiţionale religioase mitologice a găgăuzilor în 
cântecele populare
Dr. Vitalii SÎRF, Institutul Patrimoniului Cultural
Contribuții la cercetarea cuvântului „pomană” din limba română. 
Abordări interdisciplinare.
Ecaterina PLEŞCA, cercetător ştiinţific, Institutul de Filologie Română        
„B.P. Hasdeu”, Chişinău, Republica Moldova
Elaborarea și implementarea Curriculumul şcolar „Istoria, cultura           
și tradițiile romilor în Republica Moldova”: bunele practici europene     
și provocările curente interne
Dr. Ion DUMINICA, Institutul Patrimoniului Cultural
Potențialul artistic al meșteșugurilor populare românești
Ina ISAC, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, 
Republica Moldova

17.00 - 18.00 
Prezentare de carte / Book presentation

Moderator Dr. Ion DUMINICA
Sala / Room: 408

Светлана ПРОКОП 
Леонид Череповский: „Горжусь тем, что я цыган”. 

Chişinău: Cartdidact, 2019. 364 p.
Prezintă: 

Recenzent: dr. Natalia CAUNOVA, redactor științific: dr. Ion DUMINICĂ,
autor: dr. Svetlana PROCOP
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SECŢIUNEA VII / SECTION VII:
IMAGINAR ŞI REPREZENTĂRI IDENTITARE / 

IMAGINARY AND IDENTITY REPRESENTATIONS
Miercuri, 30 octombrie 2019, 9.00 – 12.30 /

Wednesday, October, 30, 2019, 9.00 – 12.30
Moderatori /
Moderators:

Dr. Tatiana ZAICOVSCHI
Dr. Svetlana PROCOP

Sala / Room: 538
Mentalitatea tradiţională românească  despre om, soartă şi noroc
Raisa OSADCI, Institutul Patrimoniului Cultural
Simbolismul constantei ontologice a spaţiului ca reflectare a conştiinţei 
etnice în cântecele populare ruse din Republica Moldova 
Dr. Tatiana ZAICOVSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural
Simbolul calului în universul casei tradiţionale – faţetă a credinţelor 
arhaice româneşti
Dr. Elena ŞIŞCANU, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 
Chişinău, Republica Moldova
Preliminariile cu referire la cultul copilăriei la romi/ţigani (în baza 
materialelor etnografice din secolul al XIX-lea).
Dr. Svetlana PROCOP, Institutul Patrimoniului Cultural
Besht’s Constant of “Metaphysics of an Act” in M. Shtemberg’s Narrative: 
The Aspect of Uniqueness of Meanings (According to V. Frankl)
Dr. hab. Jozefina CUȘNIR, Institutul Patrimoniului Cultural
Societatea Chişinăului din primul deceniu interbelic oglindită                           
în romanul „Mărgăritarele lacrimilor” de Ecaterina Cerches
Olga GARUSOVA, Institutul Patrimoniului Cultural
Componentele etno-regionale ale literaturii de expresie rusă                              
din Basarabia interbelică: particularităţi artistice şi aspecte contextuale
Irina IJBOLDINA, Institutul Patrimoniului Cultural
Semne cu sens etimologic în cultura tradiţională. „Marea Zeiţă” – 
creatoarea vieţii
Dr. Tamara MACOVEI, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 
Chişinău, Republica Moldova
Reprezentări ale imaginii lumii de dincolo  în scrierile și tradiția 
românească
Carolina COTOMAN, Institutul Patrimoniului Cultural
Imaginea oraşului Chişinău: şiruri de asocieri ale tinerilor de etnie rusă
Maria AXENTI, Institutul Patrimoniului Cultural
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Activitatea claselor de meserii create de Zemstva Basarabeană 
Serghei SÎCIOV, Institutul Patrimoniului Cultural

SECŢIUNEA VIII / SECTION VIII:
PROCESE ETNICE, ETNODEMOGRAFICE ŞI ETNOSOCIALE /

ETHNIC, ETNODEMOGRAPHIC AND ETNOSOCIAL PROCESSES
Miercuri, 30 octombrie 2019, 13.30 – 17.00 / 

Wednesday, October, 30, 2019, 13.30 – 17.00
Moderatori /
Moderators:

Dr. hab. Elizaveta CVILINCOVA
Dr. Oleg GALUȘCENCO

Sala / Room: 538
Etnicii germani din RASS Moldovenească în recensămintele                             
din anii 1926 şi 1939
Dr. Oleg GALUȘCENCO, Institutul Patrimoniului Cultural
Этнокультурные последствия трансформации днепровского ланд-
шафта в 1930–1970-х гг.
Любовь БОСА, Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии 
им. М. Ф. Рыльского, Киев, Украина
Молдавские топонимические «следы» в культурном ландшафте 
Подольского Приднестровья
Александр ГОЛОВКО, Институт искусствоведения, фольклористики       
и этнологии им. М. Ф. Рыльского, Киев, Украина
Развитие ярмарочной торговли на Слободской Украине: специфи-
ка современности
Виталина ГОРОВАЯ, Институт искусствоведения, фольклористики          
и этнологии им. М. Ф. Рыльского, Киев, Украина
From the learning experience of traditional spiritual culture of the Gagauz 
people in the context of ethno-regional and interdisciplinary studies
Dr. hab. Elizaveta CVILINCOVA, Institutul Patrimoniului Cultural
The perception of social and cultural changes among the ethnic groups 
of the Republic of Moldova during the transition period
Dr. Irina CAUNENCO, Institutul Patrimoniului Cultural
Baking in the Christmas customs of the Ukrainians of Moldova 
Dr. Ecaterina COJUHARI, Institutul Patrimoniului Cultural
Judaizing Szeklers in Transylvania: a model of the Sabbatarian 
movement in Europe of the 16th – 20th centuries
Dr. Tatiana KHIZHAYA, Vladimir State University, Vladimir,                                              
Russian Federation
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Migration of Ukrainians to Moldova in the 14th–19th centuries and its 
main reasons
Dr. Victor COJUHARI, Institutul Patrimoniului Cultural
Local identity phenomenon in the Republic of Moldova (on the example 
of Chirsova and Vadul-Rascov villages)
Dr. Nina IVANOVA, Institutul Patrimoniului Cultural
Identitatea romilor ca bază pentru integrare, segregare sau incapsulare? 
Dr. Natalia CAUNOVA, Institutul Patrimoniul Cultural
Activitatea economică a evreilor la Curtea domnitorilor Principatului 
Moldovei (secolul al XVIII-lea): meşteşuguri și comerţ
Dr. Victor DAMIAN, Institutul Patrimoniului Cultural
Особенности этнической идентичности студенческой молодежи 
АТО Гагауз Ери Республики Молдова
Др. Лариса ХОРОЗОВА, Комратский Государственный университет, 
Комрат, Республика Молдова
Aspectul politic al colonizării agrare a Basarabiei în secolul al XIX-lea 
(în contextul colonizării agrare a Noii Rusii)
Ivan REABŢEV, Institutul Patrimoniului Cultural

SECŢIUNEA IX / SECTION IX: 
ARHITECTURĂ / ARCHITECTURE

Marți, 29 octombrie 2019, 13.00 – 17.00 / Tuesday, October, 29, 2019, 13.00 – 17.00
Moderatori /
Moderators:

M. cor., dr. hab. Mariana ŞLAPAC 
Dr. Laurențiu CHIRIAC

Sala / Room: Sala Argintie / The Silver Hall
Архитектура античных городов Причерноморья первой половины 
VI в. до н.э.
Др. хаб. Алексанадр ВАСИЛЕНКО, к. н. Надежда ПОЛЬЩИКОВА, 
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, 
Одесса, Украина
Folosirea documentelor istorice și imaginilor din satelit pentru 
cercetările dezvoltării urbanistice a orașului Soroca în antichitate                 
și în Evul Mediu timpuriu.
Vitalie IAȚIUC, Institutul Patrimoniului Cultural
The problem of architectural stylistics in medieval construction                 
of Podillya
Dr. Olga PLAMENYTSKA, National Union of Architects of Ukraine, Kyiv
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Baroque in National Artistic Traditions: Comparative Experience              
of Jewish and Ukrainian Cultures
Dr. Eugeny KOTLYAR, Kharkiv State Academy of Design and Art, Kharkiv, Ukraine
Предпосылки британских влияний в европейской архитектуре
Юрий ПИСЬМАК, Одесская государственная академия строительства   
и архитектуры, Одесса, Украина
Памятники археологии и культуры Феодосии и её окрестностей      
в деятельности Алексея Новицкого
К.и.н. Александр БОНЬ, Украина, Киев, Киевский университет им. 
Бориса Гринченка
The development of Izmail city in the 16-19 centuries  according to 
archival documents
Dr. hab. Andrew KRASNOZHON, South Ukrainian National Pedagogical 
University, Odessa, Ukraine; dr. Mehmet TÜTÜNCÜ, SOTA – Center                  
for the Study of the Arab and Turkish Worlds, Haarlem, the Netherlands
Cultural interferences in the formation of the culture of South Ukraine 
(XIII-XVIII cent.)
Dr. hab Svitlana BILIAIEVA, Institute of archaeology of National Academy                 
of Sciences of Ukraine,  Kyiv, Ukraina
Prezențe italiene în arhitectura interbelică românească
Dr. Paolo TOMASELLA, ERPAC FVG, Villa Manin, Passariano, Italia
Методы междисциплинарного исследования православных мона-
стырей в современной культурной ситуации
Др. хаб. Светлана ИЛЬВИЦКАЯ, ФГОУ ВО «Государственный 
университет по землеустройству», Архитектурный факультет, Москва
Cinematograful Patria din Chișinău, istoria edificării clădirii
Dr. Tamara NESTEROVA, Institutul Patrimoniului Cultural
Реставрационные вызовы Каламиты
К.и.н. Владимир КИРИЛКО, Институт археологии Крыма РАН, 
Симферополь, Республика Крым
Mănăstirea Florești (județul Vaslui) – un monument istoric reprezentativ 
pentru arhitectura medievală din Moldova Meridională
Dr. Laurențiu CHIRIAC, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”, Vaslui, România
Potențialul de încadrare a complexurilor vitivinicole în mediul ambiental
Aurelia TRIFAN, Institutul Patrimoniului Cultural
Architect Leopold Sheidevandt and his creative activity in Bessarabia 
(1829-1894).  On the occasion of the 190th anniversary of the architect’s 
birth
Dr. Alla CEASTINA, Institutul Patrimoniului Cultural



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

21

Перспективы развития традиционной жилой архитектуры в буд-
жакском регионе
Оксана РОМАНОВА, Одесская государственная академия строительства 
и архитектуры,  Одесса, Украина
Grădinile și parcurile istorice din Regiunea de Dezvoltare Chișinău
Cristina CIOBANU, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor
Sinagoga Mare din Chiținău. Un edificiu istoric dispărut
Dr. Sergius CIOCANU, Institutul Patrimoniului Cultural

17.00 - 18.00 
Prezentare de carte / Book presentation

Moderator M. cor., dr. hab. Mariana ŞLAPAC
Sala / Room: Sala Argintie / The Silver Hall

Мехмет ТЮТЮНДЖЮ, Андрей КРАСНОЖОН
Місто Ізмаїл та його фортифікація (за джерелами XVI-XIX ст.). 

Одеса: Чорномор’я, 2019. – 582 с. : 266 іл.
Mehmet TÜTÜNCÜ, Andrew KRASNOZHON

Orașul Izmail și fortificațiile sale: după surse din secolele XVI-XIX. 
Prezintă: 

Dr. Sergius CIOCANU

SECŢIUNEA X / SECTION X: 
ARTE PLASTICE / PLASTIC ARTS

Miercuri, 30 octombrie 2019, 9.00 – 12.30 /
Wednesday, October, 30, 2019, 9.00 – 12.30

Moderatori /
Moderators:

Dr. Vitalie MALCOCI
Dr. Constantin SPÎNU

Sala / Room: Sala Argintie / The Silver Hall
Tradiție și inovație în ceramica plasticianului Nicolae Coțofan
Dr. Constantin SPÎNU, Institutul Patrimoniului Cultural
Colecția Mihai Onofrei a Muzeului Județean „Ștefan cel Mare”, Vaslui
Antoniu MARIAN, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”, Vaslui, România
Культурные интерференции в искусстве ковроделия Молдовы       
и Украины
Юлиана БАБИНА, Государственный педагогический университет им. 
„Иона Крянгэ”
„Ierarhia cerească” de la Probota în contextul artei post-bizantine
Dr. Emil DRAGNEV, Universitatea de Stat din Moldova
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Prezența motivelor populare în baticul din Moldova
Dr. Natalia PROCOP, Institutul Patrimoniului Cultural
Genul portret, nud şi animalier în viziunea sculptorului                                
Constantin C. Constantinov
Dr. Ana MARIAN, Institutul Patrimoniului Cultural
P. Balan – abordări și tendințe noi de organizare a spațiului scenic           
în anii ’90 ai sec. al XX-lea
Dr. Vitalie MALCOCI, Institutul Patrimoniului Cultural
Grafica de carte în creația artistului plastic Dumitru Trifan
Dr. Victoria ROCACIUC, Institutul Patrimoniului Cultural
Iconostase ortodoxe din prima jumătate a secolului al XIX-lea aflate 
în bisericile din Republica Moldova. Aspecte istorice, arhitecturale             
și artistice
Dr. Manole BRIHUNEȚ, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
Istoriografia dedicată creației artiștilor plastici Ilie Bogdesco și Leonid 
Grigorașenco
Dmitri ȘIBAEV, Chișinău, Republica Moldova
Ex-libris – semnul de carte european în Republica Moldova
Vladimir KRAVCENKO, Institutul Patrimoniului Cultural
The Problem of Individualization of Donor Portraits in the Cave 
Paintings of Dunhuang Grottoes
Wang MIN, Liuzhou Pedagogical University, Liuzhou, People’s Republic of China
Abordarea plastică a figurativului în pictura moldovenească                                  
a anilor `60 ai sec. al XX-lea.
Liliana PLATON, Universitatea Tehnică a Moldovei

SECŢIUNEA XI / SECTION XI: 
ARTE AUDIOVIZUALE  / AUDIOVISUAL ARTS

Miercuri, 30 octombrie 2019,13.00 – 17.00 /
Wednesday, October, 30, 13.00 – 17.00

Moderatori /
Moderators:

Dr. hab. Victor GHILAȘ
Dr. Dumitru OLĂRESCU

Sala / Room: Sala Argintie / The Silver Hall
О музыкальной культуре гетов
Dr.hab. Ярослав MIRONENKO, Krasnodar, Rusia 
Impactul reformei hrisantice asupra muzicii psaltice româneşti
Dr. Violina GALAICU, Institutul Patrimoniului Cultural
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Pagini din biografia de creație a interpretei Nina Ermurachi
Dr. Vasile CHISELIȚĂ, Institutul Patrimoniului Cultural
Dialoguri moldo-estoniene în cadrul Festivalului Internațional Zilele 
Muzicii Noi
Dr. Valeria BARBAS, Institutul Patrimoniului Cultural
Tendințe stilistice noi in componistica corală academică spirituală        
de concert universală la începutul secolului XXI
Dr. Elena NAGACEVSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural
Demensiunea identitară a artei în ipostază de criteriu valoric
Dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, Institutul Patrimoniului Cultural
Interferența în arta teatrală
Dr. Elfrida KOROLIOV, Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificări ale tradiției populare nord-carpatine în opera cinematografică 
a lui Serghei Paradjanov
Dr. Elena DULGHERU, București, România
Categoria teatralității în textul literar narativ
Dr. Ana GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural
Arta populară în formule filmice 
Dr. Dumitru OLĂRESCU, Institutul Patrimoniului Cultural 
Exploatarea resurselor etnoculturale și tipologice ale dansului Hora
Svetlana TALPĂ, UPS „Ion Creangă”, Chișinău
Impactul noilor tehnici asupra limbajului teatral (teatrul de animație/ 
păpuși)
Dr. Violeta TIPA, Institutul Patrimoniului Cultural
Docudrama: o structură audiovizuală hibridă
Dr. Alexandru BOHANȚOV, Institutul Patrimoniului Cultural 
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SECŢIUNEA XII / SECTION XII

MASA ROTUNDĂ: 30 DE ANI DE LA INSTITUȚIONALIZAREA CERCE-
TĂRILOR ACADEMICE ÎN DOMENIUL ETNOLOGIEI BULGARILOR 

DIN REPUBLICA MOLDOVA /
ROUND TABLE: 30 YEARS FROM THE INSTITUTIONALIZATION         

OF ACADEMIC RESEARCH IN THE FIELD OF BULGARIAN ETHNOLO-
GY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Joi, 31 octombrie, 10.00-13.00 / 
Thursday, October, 31, 10.00-13.00 

Moderatori /
Moderators:

Dr. Ivan DUMINICA
Dr. hab. Nicolai CERVENCOV

Sala / Room: 538

Cuvânt de deschidere: 
Dr. Natalia GRĂDINARU, secretar științific, Institutul Patrimoniului Cultural

Cuvânt de salut: 
Evghenii STOICEV, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii 
Bulgaria în Republica Moldova
Dr. hab. Nicolai CERVENCOV, Societatea Științifică a Bulgariștilor din 
Republica Moldova

Comunicări:
Формирование академического подразделения болгаристики            
в Республике Молдова: предпосылки и задачи
Др. хаб. Николай ЧЕРВЕНКОВ, Научное общество болгаристов 
Республики Молдова
Problema formării identităţii găgăuzilor în contextul contactării acestora 
cu bulgarii reflectată în lucrările cercetătorului Ivan Grec
Dr. Diana NICOGLO, Institutul Patrimoniului Cultural
«Дипломатическая школа» бессарабских болгар
Акад. др. Михаил СТАНЧЕВ, Харьковский национальный университет 
имени В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина
Elemente păgâne și practici creștine în ritualurile bulgarilor basarabeni
Dr. Alexandr COVALOV, Institutul Patrimoniului Cultural
„Cursuri bulgare” pentru pedagogi în Bolgrad (1918)
Dr. Ivan DUMINICA, Institutul Patrimoniului Cultural



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

25

Prelucrarea lemnului – meșteșpug al bulgarilor din spațiul urban
Emilia BANCOVA, Institutul Patrimoniului Cultural
Casa ca imagine a spaţiului „propriu” în folclorul cântat al bulgarilor 
din Moldova şi Ucraina
Dr. Nadejda CARA, Institutul Patrimoniului Cultural
Activitatea Bibliotecii bulgare „Hristo Botev” în promovarea poeţilor 
din Republica Moldova
Angela OLĂRESCU, Biblioteca bulgară „Hristo Botev” din Chişinău, 
Republica Moldova 
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ARHEOLOGIE ȘI CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE / 
ARCHAEOLOGY AND INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Constituirea tradiției funerare Belozerka în spațiul pruto-nistrean
Serghei AGULNICOV

Geneza și constituirea ritului finerar al culturii Belozerka rămâne până la 
ora actuală o problema discutabilă. Cercetările din ultimii ani efectuate în 
interfluviile Nistru-Dunăre și Nistru-Prut au permis identificarea unei serii 
de complexe atribuite orizontului timpuriu, multe particularități ale căruia 
nu sunt încă îndeajuns elucidate. În urma analizei statistico-combinatorii a 
datelor furnizate de mormintele din perioada târzie a epocii bronzului din 
spațiul Prut-Nistru, am sesizat componentele constitutive în culturile Sru-
braia, Sabatinovka și Noua. În cca 25 de complexe au fost urmărite cele 
mai arhaice elemente ale ritului funerar Belozerka. Drept elemente împru-
mutate din mediul Srubnaia credem structurile complicate ale camerelor 
funerare și unele elemente de planimetrie a necropolelor, moștenite par-
țial prin intermediul culturii Sabatinovka. Dintre acestea putem menționa 
următoarele: mormintele secundare care deseori formează mici necropole 
în sectoarele sud-estice ale tumulilor mai vechi. Totodată, inventarul unor 
complexe ilustrează influența exercitată de cultura Monteoru, faza II b-c. 
Apariția necropolelor plane, orientarea sudică, ceramica lustruită sunt doar 
câteva componente ale culturii Noua, care au influențat și definitivat ritul 
funerar Belozerka. Conform datelor cronologice, procesul de consolidare a 
ritului funerar Belozerca se plasează către mijlocul și sfârșitul sec. XII î.Hr. 

Considerații privind depozitul de vase de metal  din secolul al XVIII-lea, 
descoperit la Lipceni (r-nul Rezina)

Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Ion TENTIUC
În comunicarea de față prezentăm rezultatele investigației unui important de-
pozit de vase de metal, descoperit în satul Lipceni (r-nul Rezina) de către să-
teanul Grigore Mihail Fotescu, pe terenul său, în timpul lucrărilor agricole din 
toamna anului 1966. Structura depozitului, păstrat astăzi în colecțiile Muzeu-
lui Național de Istorie a Moldovei din Chișinău, este cunoscută, fiind descrisă 
într-un raport scurt de arheologul Ion Hîncu în anul recuperării acestuia: un 
ceaun, în care erau puse patru străchini, două farfurii-platouri, un platou, o 
farfurie mica și o tavă-tigaie, care acoperea ceaunul. Prin urmare, piesele 
găsite constituiau un set de vase de bucătărie pentru gătit și servit, ele pre-
zentând pe suprafața exterioară urme clare de întrebuințare în bucătărie. 
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Vasele puse la păstrare sau ascunse provin din lumea orientală – cel puțin o 
parte dintre acestea, fiind aduse, probabil, din imperiul otoman. O mărturie 
în acest sens este simbolul cunoscut ca tuğra ștanțat pe partea interioară a 
bazei unei farfurii-platou, care poate fi interpretat preliminar drept marcă de 
control. Tuğraua ca semnătură a sultanului otoman apare pe monedele oto-
mane în circulație începând cu anul 1703. Astfel, prezența acestui simbol pe 
un vas ne indică faptul că setul de bucătărie a fost îngropat cândva în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea. Potrivit surselor documentare, la 1716, așe-
zarea Lipiceni, atunci în ținutul Orheiului, era o seliște cu vaduri de moară, 
cu loc de prisacă și pădure, vândută de fiul fostului mare comis Scărlet unui 
fost vornicel Gugea în schimbul a 140 de vedre de miere.
Descoperirea setului de vase de bucătărie realizate din cupru și cositor ridică 
o serie de întrebări punctuale, cum ar fi proveniența vaselor, identitatea și 
statutul social al proprietarului, perioada și motivele depozitării pieselor. De 
asemenea, am urmărit deslușirea unor aspecte importante ale vieții econo-
mice din acest spațiu, care au legătură cu recipientele de la Lipceni, cum 
ar fi circulația mărfurilor otomane, dar și anumite evenimente militare din 
Moldova în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, ne referim aici la războiul 
ruso-turc din anii 1710-1711 și crearea raialei de Hotin în anul 1715.

Așezarea Precucuteni-Tripolie A de la Cărbuna-Negrub. Considerații 
preliminare

Sergiu BODEAN, Ion NOROC
Situl pluristratificat Cărbuna-Negrub (s. Cărbuna, r-nul Ialoveni) este situat 
pe versantul stâng, lin al văii r. Căinari (Ceaga) (afluent de dreapta al r. Bot-
na). Actualmente el este suprapus în întregime de gospodării din localitate. 
În anul curent, pentru a verifica gradul de conservare a stratului de cultură 
precucutenian a fost realizat un sondaj (6 mp). Din el provin artefacte care 
aparțin diferitor epoci istorice, cele din eneolitic fiind însă predominante. În 
nivelul corespunzător de locuire au fost cercetate parțial resturile a două 
complexe adâncite. Din groapa 1 a fost recuperat un important lot de materi-
ale faunistice, care de rând cu fragmentele ceramice se găseau în umplutura 
cenușoasă a complexului. Groapa 3 avea pe fund un strat de sol ars cu gro-
simea de 6 cm. Ceramica cu decor incizat, canelat și imprimat este repre-
zentată prin fragmente de pahare, vase piriforme, capace, castroane, linguri 
și polonice, fructiere etc. În anul 2018, cu prilejul unor lucrări de excavare, a 
fost recuperat un vas din pastă gălbuie, fină cu incluziuni albe. El are corpul 
bombat, buza invazată şi fundul uşor albiat. Umărul vasului de jur împrejur 
era decorat cu şaptesprezece proeminenţe conice, dintre care unele au fost 
rupte în vechime. Pe o latură a recipientului s-au păstrat şapte linii uşor obli-
ce realizate cu vopsea brună-deschisă. Din pastă grosieră sunt modelate 
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vasele de diferite dimensiuni decorate cu un șir sau mai multe de impresiuni 
executate cu unghia. Corpul acestora este acoperit cu barbotină. Plastica 
antropomorfă este reprezentată de o statuetă antropomorfă fragmentară, 
arsă reducător. Separarea picioarelor și marcarea pliurilor adipoase a fost 
realizată prin incizii. Printre utilajul litic remarcăm fragmentul unei lame de 
silex balcanic cu retușe pe ambele laturi (lungimea maximă-3,3 cm, lățimea 
maximă-2,3 cm). Continuarea cercetărilor în așezarea vizată va contribui la 
nuanțarea cronologiei siturilor Precucuteni-Tripolie A, amplasate în bazinul 
superior al r. Căinari (Ceaga).

Date cumulative referitoare la investigarea megastructurii din situl 
Cucuteni A-B de la Ripiceni-Holm (județul Botoșani, România)                             
în campaniile 2016 și 2018-2019

Dumitru BOGHIAN, 
Aurel MELNICIUC, Eduard-Gheorghe SETNIC

Aflat în bazinul mijlociu al Prutului, așa-numita Depresiune a Prutului Mijlociu 
(C. David), situl Cucuteni A-B1 de la Ripiceni-Holm a dovedit, în urma inves-
tigațiilor non-invazive (magnetometrice), chiar în ciuda păstrării sale parțiale, 
o organizare internă complexă, prefigurând siturile cucuteniano-tripoliene de 
mari dimensiuni. Una dintre construcțiile deosebit de importante este me-
gastructura cvasi-centrală (cca 1000 m.p.), care a început să fie investigată 
în anul 2016. În comunicarea propusă, autorii prezintă datele cumulative 
obținute prin cercetările din anii 2016, 2018-2019, perioadă în care a fost 
investigată, în arealul nord-vestic al megastructurii, o suprafață de 350 mp 
(aprox. 1/3 din arealul complexului). 
Complexele arheologice cercetate au dovedit deosebita acuratețe a magne-
togramei. Este vorba de structurile denumite convențional, până la lămurirea 
situațiilor arheologice, S/L. 5-7, reprezentând pereții unei incinte rectangula-
re (S/L. 5 și S/L. 7), cu unele complexe domestice (gropi, locuri de măciniș), 
și un „bloc” orizontal de mari dimensiuni (S/L. 6), pluricompartimentat, alcă-
tuit, în partea de ENE, din locuințe propriu-zise, probabil etajate, cu încăperi 
de locuit și desfășurat activitățile, inclusiv cele cultice, precum și din anexe 
gospodărești, în zona de VNV, ultimele având spații de depozitare și de lucru 
(vetre, instalații de măciniș). Acestea erau înconjurate de o serie de comple-
xe anexe, care alcătuiau, pe laturile de ENE și VSV, șanțuri continui, săpate, 
inițial, pentru împrumut pământ, necesar pentru construcții, și reutilizate, în 
calitate de șanțuri de împrejmuire/delimitare ale incintei locuite. 
Amplasarea cvasi-centrală, pe un loc mai înalt al spațiului de altădată din 
așezarea eneolitică, dimensiunile și componentele identificate arheologic, 
unele gropi de stâlpi masivi și structurile arhitectonice robuste, asocierile 
complexelor, inclusiv unele cultice (încăperi cu vase și statuete; groapa nr. 
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17/de fundație), arată existența construcțiilor complexe mari, întărite, în inte-
riorul unor situri cucuteniene cu sisteme elaborate de organizare și fortifica-
re, denotând și prezența unui anumit tip de structurare internă a comunități-
lor și a grupurilor familiale/de clan și a celor teritoriale, precum și destinațiile 
aparte ale unor asemenea „blocuri”/megastructuri.

Variante de locuințe specifice culturii Tripolie
Dmitro CHERNOVOL

În baza rezultatelor obținute în urma cercetării locuințelor tripoliene s-a con-
statat că, la diferite etape de evoluție a aceste culturi, organizarea spațiului 
de locuit este delimitată prin elemente de interior ce diferă de la o fază la 
alta. Locuințele aveau două compartimente distincte, antreul și zona de lo-
cuit. În zona de locuit, pe partea dreaptă, era amenajat cuptorul, pe partea 
opusă se afla locul pentru lucru, în cazuri aparte, lângă peretele din spatele 
locuinței, era amplasat un altar. Însă, în construcțiile atribuite diferitor aspec-
te locale se regăsesc o serie de diferențe, lucru ce a permis delimitarea a 15 
variante de construcții. Cele mai multe deosebiri le găsim în locuințele din 
etapa timpurie a culturii Tripolie. În această fază, cuptoarele nu erau ame-
najate la intrarea în locuință, dar în incintă, lângă peretele median. Diferitele 
obiecte de cult erau amplasate în colțul drept din spatele camerei de locuit, 
prezența altarelor este pusă sub semnul întrebării de către unii specialiști, 
fapt determinat, în opinia noastră, de slaba conservare a acestora.
Începând cu etapa BI, cât și în fazele precedente, cu greu pot fi surprinse 
diferențe în arhitectura locuințelor. Cele mai multe variante de construcții 
sunt delimitate pentru etapa BI, deoarece numărul de locuințe cercetate prin 
săpătură este mic, stabilindu-se că fiecare așezare avea varianta sa de locu-
ință. De cele mai multe ori o variantă de construcție a fost evidențiată în baza 
unei singure locuințe, care în opinia noastră poate reprezinta o excepție, lu-
cru cauzat, pe de o parte, de numărul mic de așezări cercetate prin săpătură 
sistematică sau de specificul unuia dintre aspectele locale. 
O atenție deosebită se acordă tot mai mult interiorului primului etaj al locu-
inței – conform datelor disponibile, putem stabili că există două grupe de 
locuințe: A – cu detalii de interior la primul etaj și B – fără astfel de amenajări. 
Standardizarea în dispunerea elementelor de interior la primul etaj poate fi 
surprinsă numai într-o singură așezare sau într-un aspect local. Pentru une-
le grupe, cum ar fi cele de tip Petreni sau Kosenovka, lipsesc elemente de 
asemănare în arhitectura locuințelor, idee care necesită a fi completată prin 
săpături noi.
Cele remarcate ne permit să afirmăm că pentru cultura Tripolie amenajarea 
spațiului locativ și gospodăresc, în cele trei etape de evoluție, diferă și nu 
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putem urmări o continuitate în arhitectura locuințelor, fapt cauzat, cel mai 
probabil, de nevoia adaptării la schimbările survenite în cadrul comunității.

Unelte și ustensile din situl culturii Sântana de Mureș-Černjachov 
Cărbuna VII-Valea Mare

Larisa CIOBANU, 
Vlad VORNIC, Alexandru LEVINSCHI

Pe parcursul anilor 2018-2019 echipa alcătuită din autorii acestei comunicări 
a efectuat investigații arheologice în unul dintre cele cinci situri din epoca 
romană târzie, identificate în limitele moșiei satului Cărbuna (r-nul Ialoveni), 
soldate cu recuperarea unui material arheologic variat. În afară de o cantita-
te apreciabilă de fragmente de vase ceramice, în stratul de culură al așezării 
au fost găsite mai multe piese de inventar, printre acestea numărându-se și 
câteva unelte și ustensile lucrate din fier, lut ars, piatră și os, ce documentea-
ză practicarea diferitor activități casnice.
Un interes deosebit prezintă brăzdarul fragmentar de fier cu manșon deschis 
și lama simetrică, de tip roman – descoperire mai rară în arealul culturii Sân-
tana de Mureș-Černjachov. Piesa are înălțimea de 14 cm și lățimea maximă 
a lamei de 9,5 cm, fiind găsită în Secțiunea I (2018), la adâncimea de 0,47 
m. Una dintre analogiile cele mai apropiate pentru brăzdarul de la Cărbuna 
este piesa de la Elizavetovca, pe lângă cele de la Rădoaia, Sobari, Nagor-
noe, Bârlad-Valea Seacă ș.a.
Uneltele de piatră includ trei fragmente de râșnițe (inclusiv una rotativă de 
tip roman, din calcar, cu diametrul de cca 40 cm) și o cute de gresie. Dintre 
ustensilele de lut ars, legate de activitățile casnice, la Cărbuna au fost găsite 
două greutăți de la războiul vertical de țesut și o fusaiolă, toate în stare frag-
mentară. Din os avem un lustruitor și o apofiză retezată de pe un femur de 
bovină, cu suprafața spongioasă, lustruită de întrebuințare. 
Astfel, investigațiile întreprinse în așezarea culturii Sântana de Mureș-Čer-
njachov Cărbuna VII-Valea Mare au demonstrat că populația de acolo, care 
practica agricultura, diverse îndeletniciri casnice și meșteșugărești, dar se 
bucura și de multe dintre avantajele lumii romane, merită a fi studiată și în 
continuare, inclusiv cu scopul de a completa treptat fondul expozițional al 
muzeului local.

Organizarea militară a uniunii sarmaților din nord-vestul Mării Negre    
în sec. II d.Hr.

Serghei CURCIATOV
Analiza inventarului funerar ne vorbește sigur despre nivelul destul de înalt 
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al diferențierii sociale și de avere, atins de societatea sarmaților din regiunea 
carpato-nistreană către sec. II d.Hr. Din mediul populației de rând se separă 
casta preoților și a conducătorilor militari – a „regilor” din izvoarele scrise.
Războiul, rămânând principala sursă de venituri, precum și necesitatea de a 
controla și apăra populația de agricultori dependenți, solicitau crearea unei 
forțe mobile și bine înarmate. În acest scop a fost creată armata strict struc-
turată de tip drujină cu nivel de organizare ierarhică bine exprimat. Conform 
izvoarelor scrise, drujina consta din călăreți, înarmați cu arme ofensive – 
spade, arcuri și seturi de tolbe. Piese de armament defensiv, cu excepția 
rămășițelor cuirasei lamelare ale catafractarului de la Ursoaia, nu sunt cu-
noscute. Înmormântări ale membrilor decedați ai unei astfel de drujine au 
fost cercetate sub tumuli aparte, înșiruiți de-a lungul malului drept al Nistrului 
de Jos, de la Ursoaia și până la Olănești (Olănești, t. 16, 17/1978; Ciobruciu 
I, t. 2/1989).
În fruntea drujinei se aflau conducătorii de triburi, care erau înmormântați 
cu seturi de căpăstru dectul de expresive și set complet de arme ofensive – 
spadă lungă și scurtă, vârf de lance și topor (Olănești, t. 4/4, 1961) sau spa-
dă scurtă, set de tolbă (Cazaclia, t. 10/1985) și seturi de vase de prestigiu din 
bronz. Înmormântările se efectuau în construcții funerare deosebite – groapă 
cu nișă sau catacombă. Structurile militare inferioare erau formate din mem-
bri pedeștri(?) ai armatei populare de voluntari de ambele sexe, înarmate 
cu spade scurte, în frunte cu comandantul lor călăreț (necropola de oșteni). 
Această armată puțin numeroasă (din cauza resurselor umane limitate), dar 
mobilă și bine adaptată pentru operațiuni ofensive, le-a permis sarmaților să 
țină piept amenințărilor externe și să ducă o politică externă agresivă o pe-
rioadă destul de îndelungată de timp. Doar când s-au confruntat cu mașina 
militară a Imperiului roman în timpul Războaielor Marcomane, sistemul a 
cedat și s-a destrămat.

Câteva fortificații preistorice din zona subcarpatică. Centre de putere 
și control teritorial

Vasile DIACONU
Încă din secolul al XIX-lea sunt semnalate în zona submontană a Neam-
țului mai multe fortificații, înregistrate în unele chestionare prin toponimul 
,,cetățuie”. Ulterior, unele dintre aceste toponime au fost verificate în te-
ren, cu precădere în perioada interbelică, și s-a confirmat existența unor 
așezări fortificate, majoritatea acestora fiind datate in preistorie. Pentru 
multe dintre aceste situri au fost înregistrate informații sumare și doar în 
câteva cazuri au fost realizate săpături arheologice de mică amploare.  
Și pentru faptul că nu sunt în număr mare, aceste fortificații preistorice necesită 
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o analiză temeinică,  prin prisma a ceea ce înseamnă sistemele de apărare an-
tropică, dar, mai ales, pentru ceea ce înseamnă importanța lor microzonală sau 
chiar regională, prin raportare la siturile contemporane din hinterlandul aferent. 
Cercetările din ultimii ani au adus un plus de informație în legătură cu unele 
dintre aceste situri, fie în ceea ce privește încadrarea lor cronologică, fie 
rolul pe care ar fi putut să-l îndeplinească într-un anumit spațiu geografic. 
Pe lângă unele situri cunoscute, dar pentru care s-au înregistrat date mult 
mai concrete legate de amplasamentul lor, suprafață, sistem de fortificare, 
au fost identificate și câteva așezări noi, prevăzute cu sisteme de apărare. 
Unele dintre acestea controlau căi de acces către microzone geografice, iar 
altele puteau controla unele tipuri de resurse (sare). 
În majoritatea cazurilor, sistemele defensive sunt vizibile și complexe, ceea 
ce indică faptul că pentru perioadele preistorice energiile sociale consumate 
pentru realizarea acestor structuri de apărare erau consistente. 

Rolul recipientelor în circulația substanțelor și a imaterialului în tradiția 
(e)neolitică Cucuteni-Tripolie: exemplul vaselor-suport

Radu-Alexandru DRAGOMAN
Pornind de la rediscutarea unei categorii de recipiente aparținând tradiți-
ei (e)neolitice Cucuteni-Tripolie (cca 5500-2750 BC), cea a vaselor-suport, 
prezentarea își propune, pe de o parte, să evidențieze importanța circulației 
substanțelor și a imaterialului ca parte a credințelor religioase a comunităților 
Cucuteni-Tripolie, precum și rolul central al recipientelor în respectiva circu-
lație, și, pe de altă parte, să producă o critică la adresa interpretărilor culturii 
materiale (e)neolitice ce operează, de o manieră mai mult sau mai puțin ex-
plicită, cu dihotomia modernistă dintre funcțional și simbolic. În prima parte 
a comunicării este prezentat un istoric al manierelor în care vasele-suport 
au fost până acum interpretate; în cea de a doua parte, pentru o mai bună 
înțelegere a rolului lor, vasele-suport sunt puse în relație cu alte categorii de 
recipiente și cu o serie de contexte arheologice aparținând tot tradiției Cu-
cuteni-Tripolie; cea de a treia parte reinterpretează vasele-suport în lumina 
unor exemple etnografice și a abolirii distincției dintre funcțional și simbolic. 
Astfel, prezentarea se dorește a fi o contribuție la cercetarea și cunoașterea 
dimensiunii materiale a credințelor religioase aparținând comunităților (e)ne-
olitice din sud-estul Europei.
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Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în situl de la Costești-Ci-
er/Lângă Școală în campaniile 2012-2019

Sergiu-Constantin ENEA, 
Dumitru BOGHIAN, Sorin IGNĂTESCU 

Cunoscut din perioada interbelică, când au fost efectuate primele cercetări 
(C.N. Mateescu, V. Ciurea, C. Matasă, Ecaterina Vulpe și Meluța Miroslav/
Marin), reidentificat și investigat perieghetic (C. Mihai, D. Boghian, 1983-
1991), situl pluristratificat de la Costești-Cier/Lângă Școală a reintrat în aten-
ția specialiștilor, fiind studiat prin diagnostic arheologic (2012-2017), săpătu-
ră sistematică (2018-2019) și prin cercetări interdisciplinare. În comunicare, 
autorii și-au propus să prezinte datele stratigrafice, planimetrice, complexele 
și cele mai importante artefacte, descoperite în cele opt campanii (2012-
2019), în suprafața celor 200 mp săpați (S I/2012; S II și S III/2019) în partea 
de S a sitului, care se mai conservă din așezarea de altădată.
Din punct de vedere stratigrafic, în depozitul arheologic al suprafețelor inves-
tigate, cu o grosime variabilă, între 1 și 3 m, au fost decelate două niveluri 
de locuire cucuteniană, faza A: etapele A2 și început de A3, precum și A3 
clasic, un nivel Cucuteni B1, un altul, destul de sărac, încadrat crono-cultural 
în faza a II-a a culturii Horodiștea-Erbiceni, un orizont subțire medieval tim-
puriu (sec. VIII-X/XI, cultura Dridu) și o necropolă medievală (sec. XVI-XVII). 
Dintre complexele investigate, enumerăm: cele opt locuințe de suprafață Cu-
cuteni A2-3 (L. 3-5, 8-12), vetre evoluate, gropi-cuptoare și gropi menajere 
și două locuințe Cucuteni B1 (L. 1-2), locuința-bordei B. 1/L. 6, Groapa 3 
și posibile morminte Horodiștea-Erbiceni II, primul șanț de apărare (utilizat/
reutilizat în protoistorie), bordeiul medieval timpuriu (B. 2/L. 7) și cele 53 de 
morminte de inhumație, recuperate din necropola, care pare să fi avut două 
faze de funcționare.
Inventarul recuperat este deosebit de bogat, mai ales cel care aparținea 
locuirilor cucuteniene: o însemnată cantitate de ceramică pictată Cucuteni 
A2-3 și B1, ceramică uzuală Cucuteni A2-3, B1a și Horodiștea-Erbiceni II, 
ceramică zisă Cucuteni C (din nivelul Cucuteni B1), plastică antropomorfă și 
zoomorfă abundentă, piese de cult, numeroase piese litice, osteologice/cor-
nulare (unelte/arme și podoabe) și piese de aramă (Cucuteni A3), definind 
un sit arheologic deosebit de important.

Necropole tumulare din cadrul grupului podolian de vest (a doua 
jumătate a sec. VII - sfârșitul sec. VI î.Hr.). Caracteristici generale

Andrian FORMANCIUC
Cele mai reprezentative descoperiri din cadrul grupului cultural podolian de 
vest reprezintă materialele din necropolele tumulare, care au atras de la bun 
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început atenția cercetătorilor. Au fost identificate 33 de necropole, dar majori-
tatea dintre ele sunt cercetate doar parţial. Numai necropola de la Trinca, ce 
se află în partea de nord al Podișului Moldovei (r-nul Edineț), cu o suprafață 
de 2 ha, constând din 12 tumuli de dimensiuni mici, a fost săpată exhaustiv. 
Componența inventarului funerar din necropole este o caracteristică specifi-
că a grupului podolian de vest, întâlnit în zona Nistrului Mijlociu (Ucraina), în 
Depresiunea Rădăuţi din sudul Bucovinei (România) și la Trinca (Republica 
Moldova). Regiunea Nistrului Mijlociu are o topografie similară, de platou, 
cu cea de la Trinca, necropolele tumulare fiind amplasate pe promontorii 
înalte, cum sunt cele de la Lenkovcy, Kruglik, Dolinjany, Perebykovcy etc., 
constând de obicei dintr-un număr relativ redus de tumuli. În depresiunea 
Rădăuţi, necropolele tumulare sunt situate la fel pe promotorii înalte, dar cu 
o amplasare diferită a tumulilor în spaţiu: în şir, pe grupuri sau fără nici o or-
dine vizibilă. Foarte rar se întâlnesc grupe de movile care se află pe formele 
joase de relief (cum sunt cele din zona Sucevei). Informaţii certe referitoare 
la dispunerea tumulilor în perimetrul necropolelor se cunosc doar din necro-
pola de la Dolinjany, unde trei movile situate la distanţe nesemnificative una 
de alta sunt grupate în linie axată nord-vest – sud-est, iar a patra se găsește 
spre sud-vest de ele. În regiunea Nistrului Mijlociu necropolele tumulare din 
faza târzie a culturii Cernyj Les de la Luca Vrubleveckaja și Dnestrovka-Lu-
ka erau amplasate pe prima terasă a râului Nistru. Numai necropola de la 
Bandysevka este situată pe un promontoriu înalt de pe malul drept al râului 
Murafa. Necropolele tumulare ale grupurilor culturale Bârseşti-Ferigile, Balta 
Verde și Gogoșu, din regiunea Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, erau 
amplasate în locuri mai joase. Necropolele de la Balta Verde şi Gogoşu se 
află chiar în lunca inundabilă a Dunării.

Nume românești în sgraffito din biserica Sf. Sofia a Kievului                           
(sec. XI-XV)

Vlad GHIMPU
Scrierea sgraffito pe diferite obiecte tari: pe piatră sau pe unele piese arhe-
ologice din metal, ceramică, cărămidă, ori pe pereții unor biserici rupestre 
se cunoaște de multă vreme. În ultima sută de ani cercetătorii au depistat 
asemenea însemnări și pe tencuiala unor biserici creștine, le-au cercetat 
și au găsit mai multe mesaje lăsate pe spațiul edificiilor de rugăciune, re-
alizate în paralel cu adresarea ritualică orală de la liturghia ortodoxă sau a 
altor ședințe religioase. Sgraffitele din biserica Sf. Sofia a Kievului (sec. al 
XI-lea) au fost studiate și publicate de cercetătorii sovietici în anii 60-70 ai 
sec. XX. Printre ele găsim o mulțime de nume creștine deosebite de cele 
rusești, semn că alături de populația slavă erau și români, unii membri ai 
comunitatății ortodocșilor din orașul Kiev, iar influența lor în viața creștină a 
fost considerabilă.
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Cercetările arheologice de la Pietroasa Mică-Gruiu Dării (campania 
2018). Perioada eneolitică târzie

Laurenţiu Florin GRIGORAŞ
Campania din anul 2018 a condus la identificarea în secţiunea S12, pentru 
prima dată de la începerea cercetărilor arheologice de la Gruiu Dării, a două 
niveluri eneolitice (N.1 şi N.2).
Succesiunea stratigrafică a nivelurilor eneolitice din secțiunea 
S12 face plauzibilă existenţa unor etape distincte de pătrunde-
re şi aşezare pe grui a comunităţilor de tip Cernavoda I – Cucuteni B.  
Analizarea materialelor arheologice din cele două niveluri a oferit posibili-
tatea de a urmări modul de derulare al proceselor de sinteză şi evoluţia 
stilistică sau tipologică a unor categorii ceramice implicate în fenomenele de 
interferenţă specifice zonei. Valoarea cronologică sau doar stilistică a produ-
selor rezultate din astfel de procese rămâne să fie clarificată prin acumulările 
de informaţii şi dezbaterile viitoare.
Au fost identificate trei complexe arheologice: C 276 (N.1) reprezen-
tând, cel mai probabil, resturile unei construcţii; C 277 (N.1), vatră reali-
zată pe un „pat” din pietre şi C 276a (N.2), „aglomerare” de materiale ar-
heologice concentrate, preponderent, în zona caroului B al secţiunii S12.  
Printre materialele arheologice aparţinând celor două niveluri din secţiunea 
S12 au fost identificate produse ceramice şi unelte care nu se regăsesc în 
descoperirile anterioare de la Gruiu Dării.
Descoperirea, pentru prima dată la Gruiu Dării, a unor fragmente ceramice 
cu decor asemănător celui aplicat pe unele piese găsite în situl de la Hâr-
şova şi atribuite fazei Cernavoda Ib, deschide dezbaterea privind relevanţa 
cronologică sau doar stilistică a pieselor respective. Judecând după valoa-
rea cronologică a încadrării de la Hârşova, s-ar putea formula opinia unei 
posibile prezenţe mai timpurii în zonă a comunităţilor cernavodene purtă-
toare de elemente de tip „C”. Totuşi, descoperirea laolaltă, pe acelaşi nivel, 
a fragmentelor ceramice de tip Cernavoda Ib și Ic ar trebui să determine 
reevaluarea valențelor cronologice atribuite stilurilor ceramice respective. 
O altă noutate a campaniei din anul 2018 o reprezintă descoperirea primelor 
unelte realizate din cupru.
Trebuie de asemenea menţionată şi descoperirea, în cursul aceleiaşi cam-
panii, a unui vas întreg cu tub. Acest vas reprezintă a doua descoperire de 
acest tip de la Gruiu Dării în contextul unei prezenţe destul de rare a acestei 
categorii de recipiente în siturile atribuite eneoliticului târziu.
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Landşaftul silvostepei pruto-nistrene şi fortificaţiile traco-getice
Vasile HAHEU 

Pentru spaţiul pruto-nistrean sunt cunoscute aproximativ 100 de structuri 
fortificate atribuite geţilor din secolele VII/VI–III î.Hr. Apariția acestora nu are 
precedente directe în aspect cultural-cronologic (cultura Basarabi-Şoldă-
neşti), tradiția fiind atestată ca apărută brusc şi pe loc gol, fapt ce urmează a 
fi lămurit pe viitor. Majoritatea obiectivelor sunt amplasate pe suprafețe greu 
accesibile – locuri înalte care dispun de una sau mai multe părţi abrupte, 
apărate natural – promontorii, platouri, maluri abrupte de râu. Utilizarea fac-
torului teren a fost un deziderat destul de important în edificarea fortificațiilor 
(nu însă şi determinant), fiind vorba despre economie de timp, forţe de mun-
că şi materiale de construcţie disponibile pentru zone geografice concrete. 
Landşaftul silvostepei pruto-nistrene, cu referire la relief, reprezintă o câmpie 
deluroasă înclinată de la NV spre SE. Regiunea podişurilor şi câmpiilor de 
silvostepă sunt moderat sau slab fragmentate. Podişul de silvostepă al Nis-
trului ocupă interfluviul Răut-Nistru, relieful fiind moderat fragmentat de un 
sistem de văi şi ravene. În partea de est al acestuia, unde văile sunt formate 
din roci dure, acestea au formă de canion. În partea centrală se află Codrii, 
regiunea cea mai ridicată şi fragmentată puternic de văi şi vâlcele. Teritoriul 
de pe cursul inferior al Nistrului are un relief de câmpie mai puţin fragmentat. 
În unele zone (bazinele Nistrului, Răutului, Ciornei etc.) predomină rocile 
sedimentare de calcar, solurile de loess şi rocile loessoidale. Apariţia situri-
lor fortificate, precum şi caracteristicile de bază ale acestora (amplasament, 
forma de plan, structura liniei defensive, alte elemente complinitorii) în mare 
măsură au fost facilitate de particularităţile formelor de relief‚ a zonei de sil-
vostepă dintre Prut şi Nistru cu largi posibilităţi de apărare naturală, însăşi 
obiectivele fortificate fiind construite pentru apărarea anumitor zone vitale 
comunitare contra unor primejdii externe sau interne.

Piese de podoabă și vestimentație din așezarea dacilor liberi de la 
Roșiori-Dulcești (jud. Neamț)

George-Dan HÂNCEANU 
Situl arheologic de la Roșiori, comuna Dulcești, județul Neamț (punctul Țari-
na Veche) se află situat pe terasa superioară a râului Moldova, la circa 2 km 
distanță de așezarea dacilor liberi de la Poiana-Dulcești (punctul Varniță). În 
cele nouă campanii de cercetări arheologice (2004-2007, 2015-1019) s-au 
identificat patru niveluri de locuire: sec. V-IV î.Hr., II-I î.Hr.,  II-III d.Hr. și VI-VII 
d.Hr. În așezarea dacilor liberi, atât în strat, cât și în complexe au fost des-
coperite obiecte variate din lut, sticlă, os, bronz, fier și argint din categoriile 
podoabă și vestimentație. Printre piese, semnalăm mărgele, brățări, mone-
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de-medalion și fibule. Dintre ele, unele sunt comune, specifice ariei de locui-
re a dacilor liberi, însă altele sunt deosebite prin particularitățile componente. 
Este cazul monedei-medalion, emisă de Lucius Verus, dar și a mărgelelor 
cu ornamente pictate. Atât în nivelul dacilor liberi, cât și în straturile locuite 
de comunitățile getice și romanice târzii s-au găsit obiecte de podoabă și 
vestimentație. Acestea sunt puține și lucrate din lut, os și bronz: mărgele, 
inele, cercei și catarame. În ansamblu, exceptând locuirea bastarnă a sitului, 
în celelalte straturi menționate s-au găsit diferite piese de port, interesante 
ca forme și mod de realizare, unele locale, iar altele de import. 

Așezările de tip Brînzeni din interfluviul pruto-nistrean
Serghei HEGHEA

Noțiunea de aspect, facies sau tip Brînzeni a fost inclusă în circuitul ştiinţific 
la începutul anilor 80 ai sec. XX, găsindu-şi reflectare în două monografii 
semnate de V. Dergaciov (1980) şi V. Marchevici (1981), în care se face o 
sinteză a siturilor eneolitice târzii/Tripolie CII din silvostepa pruto-nistreană. 
Odată cu cercetările de salvare întreprinse în aşezarea Brînzeni III-Ţiganca, 
a fost nuanţat specificul acestui aspect, fiind delimitate o serie de particula-
rități ce ţin de poziţia aşezărilor şi organizarea lor internă, arhitectura locuin-
ţelor, categoriile de ceramică şi stilistica acestora, piesele de inventar lucrate 
din diverse materiale.
Cercetările de diferită amploare efectuate pe parcursul a mai bine de un 
secol s-au soldat cu descoperirea, în regiunea est-carpatică, a unui număr 
de 22 de asemenea situri, dintre care 15 sunt localizate în bazinul superi-
or al râurilor Prut şi Nistru. Monumentele acestui aspect reprezintă aşezări 
deschise şi fortificate, predominând primele. Cele deschise sunt amplasate 
pe forme dominante de relief (platouri, terase înalte ale râurilor), iar cele 
fortificate (Brînzeni III-Țiganca, Costești IV, Văratic-Holm etc.) ocupă supra-
feţe pe toltre şi promontorii, protejate din câteva părţi prin maluri abrupte, 
intrarea fiind marcată prin şanţ şi val. Acestea sunt situate, preponderent, pe 
cursul mijlociu al râului Prut și afluenții acestuia (Larga, Vilia, Lopatnic, Ra-
covăț, Draghiște, Ciuhur). Relieful format de rețeaua densă de râuri, râulețe 
și pâraie, cât și platourile largi, limitate de văi abrupte, au constituit condiții 
propice pentru stabilirea acestor comunități în regiunea menționată. De ase-
menea, preferințele comunităţilor purtătoare ale tradiţiilor de tip Brînzeni față 
de zone de relief înalte scoate în evidență caracterul situației cultural-istorice 
de la finele mileniului IV î.Hr., marcate de un amplu proces al mişcărilor de 
populaţii, cu mod de viaţă diferit, pe zone extinse.
În prezent datele disponibile cu referire la siturile eneolitice târzii, cuprinse 
în repertorii sunt în mare parte depășite, fiind fie lacunare, fie neprecise. Se 
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impune revizuirea acestora, luând în considerație nivelul posibilităților tehni-
ce și tehnologice.

Complexele funerare din perioada Hoardei de Aur de la Orheiul Vechi
Vitalii JELEZNÎI

Înmormântările descoperite pe teritoriul orașului din sec. XIV Șehr al-cedid 
(Orheiul Vechi) pot fi divizate în patru categorii. Cele mai numeroase sunt în-
mormântările din cimitirele orășenești. În total aici au fost descoperite patru 
necropole, două dintre care sunt din perioada Hoardei de Aur (Cimitirele II 
și IV). Unul (IV), aflat în partea de est a așezării, nu a fost cercetat. În peri-
metrul celuilalt (II), aflat în partea de sud-vest, în anii 1962 și 1976 au fost 
dezvelite 136 înmormântări. 
A doua categorie include înmormântările din afara cimitirelor, descoperite în 
spațiul locuit (13 morminte). Ele sunt localizate, îndeosebi, în partea centrală 
a orașului și se întâlnesc și în cea de nord-vest. Două înmormântări sunt 
singulare, celelalte formează două grupuri. Primul (cinci morminte) se afla în 
centrul moscheii, celălalt (șase morminte) – alături de o locuință (nr. 39) și o 
construcție de uz menajer (nr. 54).
Cea de a treia categorie, ca și a doua, este concentrată în regiunea spațiului 
locuit, dar nu se prezintă ca înmormântări intenționate, ci spontane. Acestea 
sunt cazurile, când decedații erau aruncați în gropi menajere, construcții, 
locuințe. Drept rezultat, în timpul săpăturilor scheletele erau descoperite sau 
în umplutura lor, sau pe fund. Astfel de înmormântări se întâlneau în toate 
părțile orașului. Au fost descoperite în total urme de la 18 asemenea schele-
te, în două cazuri fiind găsite doar craniile. În construcții se aflau de la unul 
până la trei defuncți. Această categorie, probabil, corespunde înmormântări-
lor, efectuate în timpul distrugerii orașului în anii 60 ai sec. XIV.
O varietate aparte de complexe funerare au constituit-o mazarele, construite 
din cărămidă. Au fost descoperite două mazare, în partea de NV a orașului, 
la distanța de 250 m unul de altul.

Un lot de topoare de fier, caracteristice culturii geților din sec. VI-IV î.Hr.
Alexandru LEVINSCHI, Adrian MUSTEAȚA

Recent am analizat o colecție de topoare de fier antice și medievale, printre 
care erau și două tesle-dălți de tipul celor „cu aripioare”, descoperite în ul-
timul timp și în incinta așezării întărite de la Horodca Mică, datată de către 
autorii săpăturilor în sec. V-III î.Hr., și care încă continuă a fi interpretate 
drept topoare. O  atenție deosebită merită patru piese de formă triunghiulară 
alungită în plan, cu gaură de formă circulară pentru fixarea cozii, ce aveau 
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muchia lată, dar subțire, lama trapezoidală în plan și tăișul mai lat decât mu-
chia. Înălțimea pieselor este de circa 17-19 cm. Conform particularități mor-
fologice și metrice, piesele au asemănări cu exemplarul descoperit cândva 
de G.D. Smirnov în incinta fortificată de vest a sitului de pe promontoriul Bu-
tuceni (com. Trebujeni, r-nul Orhei), desenul căruia a fost descoperit printre 
materialele din arhiva cercetătorului, păstrate în Muzeul Științei de la Aca-
demia de Științe a Moldovei. Apartenența la vestigiile din situl Butuceni este 
confirmată de cifru, piesa fiind datată cu sec. IV-III î.Hr. Nu încape îndoială 
că și lotul de patru topoare din colecție este legat de perioada de locuire a 
geților în silvostepa spațiului dintre Nistru și Prut între sfârșitul sec. al VI-lea 
și a doua jumătate a sec. al IV-lea î.Hr. Cât privește posibila proveniență a 
acestor piese, din „legenda” ce a precedat achiziția lotului presupunem că 
ele pot fi puse în legătură cu situl fortificat din pădurea Durleștilor, în incinta 
căruia prin anii 2000-2002 a fost răvășită o suprafață destul de însemnată.

Nivelul de locuire din perioada hallstattiană târzie din situl Trinca 
„Izvorul lui Luca” (zona Podișului Moldovei de Nord)  

Oleg LEVIŢKI 
Situl Trinca „Izvorul lui Luca” reprezintă un obiectiv arheologic cu mai multe 
orizonturi cultural-cronologice, inclusiv din perioada hallstattiană târzie. Așe-
zarea din această perioadă se atribuie grupului cultural podolian de vest/
podolo-moldav și este unica din cele cercetate în zona Podișului Moldovei 
de Nord. Investigațiile efectuate au scos la iveală un şir de complexe (locu-
inţe, structuri auxiliare, platforme, vetre şi gropi), piese de inventar lucrate 
din diverse materii prime – lut ars, silex, piatră, os şi metal (bronz, fier), dar 
şi o cantitate considerabilă de alte vestigii arheologice (ceramică, material 
osteologic, pietre, fragmente de lut ars ş.a.). Analiza detaliată şi de ansam-
blu a tuturor elementelor specifice culturii materiale ne oferă informații ine-
dite referitoare la modul de trai, arhitectonica locuinţelor ş.a. Toate acestea 
joacă un rol foarte important în cercetarea proceselor cultural-istorice din 
perioada târzie a epocii hallstattiene în spațiul est-carpatic, în general, și în 
Podişul Moldovei de Nord, în special. Rezultatele obţinute, incontestabil, vin 
să demonstreze, odată în plus, că această regiune reprezenta o zonă de in-
terferență culturală dintre comunitățile hallstattiene târzii (tracice) din spațiul 
carpato-nistrean și cele sincrone din silvostepa din dreapta Niprului.
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Depozitele de metal vechi din castrele Daciei și posesorii acestora
Dan MATEI

În cadrul preocupărilor noastre asupra castrelor dacice în vremea „anarhiei 
militare” și în epocile postromane am atins și chestiunea depozitelor de metal 
vechi. Pe seama cui trebuie puse acestea? Militarilor romani în primul rând, 
credem noi, (alăturându-ne altor autori în această privință). Pentru secolele 
de după jalonul cronologic al anilor 271-275, cu evacuarea provinciei, nu ex-
cludem ca unele să aparțină indivizilor populaţiei romanice, dar ne întrebăm, 
în acest caz, de ce aceştia, după ce ar fi manifestat intenţia reutilizării şi ar fi 
adunat materialul, l-ar fi depozitat tot în cuprinsul fostelor castre (pe care nu 
par să le fi relocuit ori reocupat în măsuri pregnante) şi nu l-ar fi transportat 
direct la locurile de topire (în interiorul ori înafara castrelor de odinioară). 
Neefectuând operaţiile de topire şi turnare în noi piese de trebuinţă, procesul 
reutilizării rămânea în această formă incompletă, unul inutil. Lăsăm desigur 
la o parte materialul vechi adunat care se preta unei prelucrări la rece.
Deşi purtătorii complexului cultural Sântana de Mureş-Černjachov nu practi-
cau (ori au practicat foarte rar), ascunderea în pământ a unor ansambluri de 
material preţios şi/ori comun, aceasta nu ni se pare că trebuie să însemne 
câtuşi de puţin că nu ar fi putut constitui depozite de metal vechi în vederea 
reutilizării. Că au recunoscut valoarea vechiului material metalic roman, că 
l-au reutilizat ca atare ori prin adaptare/ajustare la rece pe cel descoperit 
accidental ori pe cel căutat înadins, detectat şi colectat, din aşezări ale teri-
toriului Daciei evacuate de Aurelianus, ni se pare a fi fost probabil. Este fără 
putinţă deocamdată a proba constituirea unor depozite de metal vechi de 
către ei. 
Intenționăm să urmărim chestiunea și pentru segmentul cronologic al veacu-
rilor V-VII, pentru indivizii prezenți la nivelul acestor secole în castre indife-
rent de atribuirea lor etnică/culturală.

Cercetări arheologice recente în Acropola tomitană (2017-2018)
Aurel MOTOTOLEA, 

Tiberiu POTARNICHE, Simina Margareta STANC       
Comunicarea expune succint rezultatele unei cercetări arheologice preventi-
ve, încheiată recent (2017-2018), în zona peninsulară a orașului Constanța. 
În urma săpăturii arheologice efectuate aici, s-a putut observa faptul că zona 
înaltă a anticului Tomis a cunoscut o locuire însemnată și îndelungată. Au 
fost identificate fazele aparținând locuirii din perioadele arhaică și clasică 
greacă, precum și cele din perioadele elenistică, romană și romană târzie.  
Trama stradală, coroborată cu reparațiile și refacerile multiple, arată o con-
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tinuitate evidentă într-o zonă ce coincide, din punct de vedere geografic, cu 
partea cea mai înaltă a peninsulei tomitane. Este motivul pentru care facem 
referire la „acropola tomitană”, fără a avea pretenția unei delimitări topo-
grafice riguroase. Totodată, edificiile descoperite aici nu impresionează prin 
monumentalitate, însă, judecând după starea de conservare și elementele 
constructive utilizate, ca de pildă tehnica opus mixtum, fresca parietală și 
mortarul hidrofug, putem considera că avem de-a face cu edificii de utili-
tate publică, plasate într-o zonă accesibilă și străbătută de un trafic intens. 
Cercetarea arheologică s-a desfășurat în curtea unui imobil datând de la 
începutul secolului XX, pe o suprafață însumând cca 400 mp; în mod fericit, 
zona nu a fost perturbată de foarte multe intervenții antropice moderne, spe-
cifice zonei peninsulare. Suprafața a fost cercetată în totalitate prin trasarea 
a cinci secțiuni stratigrafice; în urma cercetării arheologice au fost identifica-
te un număr de 36 de complexe, databile într-un interval generos, cuprins 
între sfârșitul secolului al VI-lea î.Hr. și secolul al VI-lea d.Hr. Prin prisma 
monumentalității și a stării de conservare a edificiilor descoperite, perioadele 
romană și romană târzie sunt cel mai bine reprezentate.
Cercetarea s-a desfășurat în cadrul unui grant oferit de Ministerul Cercetării 
și Inovării din România – CNCS-UEFISCDI proiect numărul PN-III-P4-ID-
PCE-2016-0852 (în PNCDI III).

O descoperire funerară cu depuneri de inele de tâmplă  pe promontoriul 
Butuceni, Orhei (preliminarii)

Octavian MUNTEANU, Angela SIMALCSIK
Campania cercetărilor arheologice din anul 2018 în fortificaţia Butuceni-Vest, 
dincolo de rezultatele planificate, a adus şi o surpriză. Deja al doilea an con-
secutiv, pe promontoriul Butuceni, ploile torenţiale de vară scoteau la supra-
faţă vestigii cu caracter funerar. În anul 2017 au fost identificate trei înhumări 
care se raportează la perioada medievală, iar anul trecut intemperiile au 
făcut să apară femurul unei inhumaţii care a ieşit din tiparul aşteptărilor. Cer-
cetările de salvare ce au fost întreprinse în spaţiul din vârful promontoriului 
Butuceni au adus la lumina zilei un mormânt cu scheletul prost conservat al 
unei tinere, care, prin inventarul său, se deosebea radical de descoperirile 
anterioare. Spre deosebire de mormintele medievale care erau fără inventar, 
nou-descoperita inhumaţie era însoţită de 11 piese de podoabă realizate din 
bronz. Este vorba de inele de tâmplă (desemnate şi ca ace de păr, cercei de 
buclă sau prin alţi termeni), care erau dispuşi împerecheat în zona ambelor 
temporale: pe partea dreaptă – o pereche, iar pe partea stângă – patru pe-
rechi şi o piesă singulară. Cele mai apropiate analogii au fost semnalate în 
siturile din teritoriul volâno-podolean din perioada cuprinsă între sf. secolului 
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al XII-lea – prima jumătate a sec. al XIII-lea (deopotrivă în complexe funera-
re, situri de habitat, situri de cult, cât şi în tezaure). Prezentarea reflectă ta-
bloul contextualizat al descoperirilor, însoţit de o analiza primară a vestigiilor 
arheologice, dar şi de încercarea de a răspunde, într-o primă fază, la câteva 
din multiplele întrebări pe care ni le-a pus această descoperire.

Metamorfozele unui vechi decor moldovenesc de origine orientală: 
sindromul  Poienești

Eugen NICOLAE, Lilia DERGACIOVA 
Autorii discută evoluţia ornamentului pseudo-cufic numit sindromul Poie-
neşti, după locul descoperirii primei şi celei mai vechi piese, care a prilejuit 
definirea lui (un inel de argint aurit, aflat împreună cu o monedă de la Petru 
Muşat într-un mormânt din necropola medievală de la Poieneşti, jud. Vaslui). 
Prototipul a fost identificat în decorul unor farfurii produse la Orheiul Vechi 
în epoca Hoardei de Aur, care îmbină inscripţia pseudo-cufică Muham-
mad cu sigiliul lui Solomon. Analizând câteva inele din sec. XIV-XVI, sin-
dromul a fost caracterizat prin figura mediană care păstrează poziţia şi 
elemente derivate din inscripţia pseudo-cufică Muhammad (forma de du-
blu-trapez, cerculeţul central, traseul liniar oblic din interior), desprinde-
rea, sus şi jos, ca figuri independente ternare, de regulă cu baza arcui-
tă similar în sus a colţurilor de sus şi de jos ale sigiliului lui Solomon, şi 
flancarea figurii mediane cu motive din linii grupate, de  regulă angular. 
Inele inedite descoperite în Republica Moldova (colecții private) dezvăluie noi 
variațiuni ale sindromului, majoritatea ilustrând disoluția acestuia, în special 
prin omiterea unora dintre componente (sindrom eliptic). Sindromul evoluea-
ză circa două secole autonom, nu se combină sau nu este contaminat de nici 
un alt semn sau mobilă heraldică din sistemul european, cu excepția semnului 
crucii care ajunge să îl subordoneze sau să îl asimileze complet. Autorii pre-
zintă câteva direcții de transformare a sindromului până la disoluția completă. 
În privinţa cronologiei, inelele cu sindromul Poieneşti în care pot fi recunos-
cute principalele elemente ale prototipului, de regulă plasat în chenar cir-
cular (ca şi prototipul), sunt mai timpurii şi pot fi datate în secolele XIV-XV, 
iar cele cu figura mediană geometrizată sau practic suprimată, de regulă în 
chenar hexagonal sau octogonal, sunt mai târzii şi pot fi datate, în majoritate, 
cu sec. al XVI-lea.  
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Șiruri de tumuli în peisajul arheologic al Republicii Moldova
Sergiu POPOVICI

Cel mai răspândit tip de sit arheologic înregistrat pe teritoriul Republicii Mol-
dova este tumulul. În proiectul Registrului Național Arheologic al Republicii 
Moldova actualmente este inclus un număr de peste 6000 de tumuli. Aceștia 
sunt răspândiți practic uniform pe teritoriul țării, excepție fiind Podișul Moldo-
vei Centrale. Majoritatea tumulilor sunt grupați în necropole tumulare, ocu-
pând diverse forme de refief, în special cumpene de ape și luncile râurilor. 
Ca tip de grupare spațială, cel mai răspândit este lanțul sau șirul de tumuli. 
Cele mai mari șiruri de tumuli sunt înregistrate în sudul Republicii Moldo-
va. Întâietatea revine lanțului dintre localitățile Giurgiulești și Colibași cu o 
lungime de 21 km, incluzând cca 100 de tumuli. Alte siruri mai mici sunt 
cunoscute între localitațile Etulia Nouă – Vulcănești (20 km/140 tumuli), Ciș-
michioi – Vulcănești (9 km/47 tumuli), Congaz – Alexeevca (8 km/30 tumuli). 
Pentru zona Nistrului de Jos șirurile nu depășesc 2,5 km, cel mai întins fiind 
documentat la Căplani, incluzând 32 de tumuli. Alțe șiruri sunt evidențiate 
în lunca r. Răut între localitățile Orhei și Sărăteni. Aceștia reprezinta mai 
multe lanțuri întrerupte cu o lungime de 0,5-1 km. Spre Câmpia Moldovei de 
Nord, șirurile devin mai întinse, grupate în general pe cumpene de ape cu o 
lungime de până la 3 km. Aici dimensiunile șirurilor sunt dictate de nivelul de 
fragmentare sporită a reliefului. Unul dintre cele mai întinse lanțuri de tumuli 
de la Prutul de Mijloc este cunoscut între localitățile Bădragii Noi și Fetești pe 
o lungime de 7 km, fiind constituit din 25 de tumuli. 
Grație investigațiilor tumululor din diverse șiruri s-a stabilit că aceștia apar în-
cepând cu eneoliticul târziu (cultura Cernavoda I), căpătând aspect definitiv 
către bronzul timpuriu (cultura Iamnaia). Cele mai întinse șiruri din sudul Re-
publicii Moldova duc spre cunoscutele vaduri peste Dunăre de la Giurgiulești 
și Cartal-Orlovca, marcând astfel căile de circulație a comunităților nomade 
de păstori, mormintele cărora au și alcătuit primii tumuli.

O nouă așezare precucuteniană descoperită la Ștefan cel Mare (județul 
Neamț, România)

Constantin PREOTEASA
În urma cercetărilor arheologice preventive, cu caracter interdisciplinar, efec-
tuate în anul 2019 în cadrul proiectului de reabilitare și promovare a monu-
mentului istoric „Hanul Șerbești”, a fost descoperită o nouă așezare aparți-
nând culturii Precucuteni. Aceasta este amplasată în vatra satului Ștefan cel 
Mare (comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț), în Depresiunea Cracău-Bis-
trița a Subcarpaților Moldovei, în albia majoră (lunca) a pârâului Valea Mare, 
pe partea sa dreaptă.
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Așezarea precucuteniană este suprapusă de vestigii medievale și moderne, 
care au și afectat-o parțial, ea aflându-se la mai mult de 1 m adâncime față 
de nivelul actual de călcare.
Cercetarea beciului și a gârliciului hanului de la 1780 a prilejuit descoperirea 
resturilor incendiate ale unei locuințe eneolitice, care prezenta un interesant 
rit de fundare, ce consta în două topoare șlefuite, fără urme de utilizare, de-
puse ritual unul lângă celălalt, cu tăișurile îndreptate spre nord și, respectiv, 
spre sud.
În nivelul de locuire precucutenian au fost găsite fragmente ceramice, utilaj 
litic cioplit și șlefuit, precum și resturi osteologice de animale.

Cetatea și modelarea peisajului în epoca Regatului dac 
(sec. I î.Hr. - I d.Hr.)

Aurel RUSTOIU, Iosif Vasile FERENCZ
În viaţa de zi cu zi, spaţiul care ne înconjoară este împregnat cu semne 
şi simboluri având roluri şi funcţii dintre cele mai diverse. Toate la un loc 
modelează spaţiul într-o formă care exprimă anumite structuri economice, 
sociale, ideologice, relaţii de putere sau identităţi culturale. Tocmai de aceea, 
antropologia şi geografia culturală au atras atenţia asupra faptului că între 
structurile sociale, formele de putere şi modelarea peisajului există o relaţie 
simbolică şi funcţională strânsă. Printre indicatorii importanţi care definesc 
relaţia simbolică dintre peisaj şi statut social sau putere, se numără modul de 
organizare al spaţiului pe orizontală şi pe verticală. Având în vedere aceste 
principii generale, scopul comunicării de faţă este de a analiza modul de 
organizare a spaţiului şi de a evidenţia relaţia simbolică dintre peisaj, pe de 
o parte, şi statut social şi putere, pe de altă parte, la comunităţile dacice din 
Transilvania în epoca Regatului. Vor fi luate în discuție câteva exemple con-
crete: cetațile dacice de la Cugir, Piatra Craivii, Ardeu si Divici. Analizarea 
relației dintre structurile antropice si peisaj se bazează atât pe date arheo-
logice, cât și pe interpretarea unor informații furnizate de aerofotografie etc. 
Modelele de organizare a peisajului sunt utile în vederea elaborării viitoare-
lor proiecte de punere în valoare a patrimoniului cultural și istoric.

O ipoteză privind săgețile Černogorovka-Novočerkassk 
(sec. IX-VIII î.Hr.)

Dorin SÂRBU
De mai multă vreme, săgețile Černogorovka-Novočerkassk se află în aten-
ția arheologilor, atât din punct de vedere tipologic-formal (fiind uneori inter-
pretate ca indicator „etno-cultural”), cât și datorită relevanței lor cronologice 
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sau ca indicator de statut social. Prezența lor în unele morminte „prescitice”, 
uneori împreună cu piese de harnașament și/sau cu alte categorii de arme, 
a servit ca argument fie pentru ideea existenței în stepele est-europene a 
unei elite de „războinici cimmerieni”, fie, într-o formulare mai neutră, a unei 
„caste de călăreți războinici”. În general, s-a acordat mai multă atenție situ-
ațiilor în care săgețile (eventual, alături de alte arme) sunt asociate cu piese 
de harnașament. Există, totuși, situații când săgețile reprezintă singura ca-
tegorie de arme în mormintele Černogorovka-Novočerkassk. De asemenea, 
pot fi observate unele diferențe între bazinele Nistrului și Niprului, pe de 
o parte, și zonele mai estice ale stepei est-europene, pe de altă parte, în 
ceea ce privește asocierea armelor, în general, și a săgeților, în special, cu 
piesele de harnașament. Plecând de la aceste constatări, ne-am propus să 
verificăm ipoteza unei specializări funcționale a vârfurilor de săgeți. Din în-
serierea săgeților și raportarea acesteia la alte categorii de material a rezul-
tat, într-adevăr, relevanța cronologică a săgeților, dacă folosim la înseriere o 
tipologie formală „fină”. Dacă utilizăm însă o ordonare „grosieră”, funcțională 
a acestora, imaginea generală ar putea deveni una ceva mai complicată 
decât cea a „elitei” sau „castei de călăreți războinici” care a dominat stepa 
est-europeană. Cu titlu de ipoteză, propunem, alături de tipologia formală a 
săgeților Černogorovka-Novočerkassk, o interpretare funcțională a acesto-
ra, eventual în termeni de „săgeți pentru luptă” și, respectiv, „săgeți pentru 
vânătoare”. Ceea ce ar putea, eventual, scoate în evidență și alte statute, 
precum cel de „vânător”, în afară de cel de „călăreț războinic”.

Grupuri locale eneolitice târzii din interfluviul Prut-Nistru şi contactul 
lor cu comunităţi central-europene

Ghenadie SÎRBU
Sfârşitul mileniului IV î.Hr. este marcat de un proces care a determinat şi si-
tuaţia cultural-istorică în regiunea est-carpatică. Mişcările de populaţii de altă 
sorginte, cauzate de transformările survenite în modul de viaţa socio-econo-
mică sau schimbările climaterice, au avut un impact major şi asupra comuni-
tăţilor de agricultori din spaţiul est-carpatic, influienţă care poate fi surprinsă 
în arhitectura locuinţelor, în tehnica de ornamentare a ceramicii, dar mai 
expresiv – în practicile funerare. În silvostepa pruto-nistreană, pentru eneo-
liticul final (Tripolie CII), sunt documentate grupele de tip Brînzeni şi Gordi-
neşti. Determinarea locului grupelor respective în cadrul masivului cultural 
Cucuteni-Tripolie, în faza târzie de evoluţie a acestuia, este o problemă care 
necesită o abordare complexă, însă de cele mai multe ori ea este tratată 
superficial de specialişti. O altă problemă lăsată în umbră ţine de existenţa 
unor contactacte între grupele menţionate cu comunităţi din alte regiuni, care 
pot fi tratate și ca simple influenţe.
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În vederea soluţionării acestui demers, atenţia noastră este focusată asupra 
unei categorii de vestigii descoperită în siturile atribuite celor două grupe. 
Dacă ne referim la ceramică, găsim analogii clare în mediul culturii Funnel 
Beaker pentru aspectul Brînzeni şi în cadrul grupului Złota – respectiv, pen-
tru faciesul Gordineşti. Recipientele ceramice de tradiţie Funnel Beaker din 
aşezarea Brînzeni III-Ţiganca au context clar, fiind descoperite în trei locu-
inţe. Cu atât mai mult, au fost depistate fragmente ceramice modelate după 
tehnologia cucuteniană, dar păstrând forma vasului de tip Funnel Beaker. 
Acest lucru indică un contact sau, mai bine spus, o conlocuire în aceeaşi 
aşezare, şi nicidecum nu putem vorbi de influenţe.
Altă situaţie este cu grupa Gordineşti. Mult timp se considera că apariţia 
acesteia este rezultatul badenizării spaţiului nord-est carpatic, lucru infirmat 
de noi din lipsa unor dovezi convingătoare. În procesul deplasării populaţiilor 
purtătoare ale tradiţiilor specifice acestei grupe, în alte regiuni, au fost prelu-
ate unele influenţe în tehnica de ornamentare a ceramicii. Aici ne referim la 
categoria grosieră, care a fost ornamentată cu elemente şnurate asemănă-
toare celor dispuse pe vase specifice grupuli Złota din Polonia de sud-est.
Din cele punctate reiese ideea că contactul între grupele Brînzeni şi Gordi-
neşti cu comunităţi din Europa Centrală a fost unul benefic ambelor zone. 
Datorită acestui fapt, vestigiile arheologice specifice atât comunităţilor de 
agricultori din spaţiul est-carpatic, cât şi celor din Europa Centrală, au o răs-
pândire largă, servind ca indicator cultural şi cronologic.

Orașul roman Aegyssus – cercetări arheologice și arheozoologice 
(campaniile 2015-2018)       

Margareta Simina STANC, George NUȚU, 
Daniel Ioan MALAXA, Aurel MOTOTOLEA

Cercetările arheologice sistematice la Aegyssus (Moesia Inferior, ulterior 
Provincia Scythia, astăzi nordul Dobrogei, România), începute în anul 1959 
şi continuate cu mici întreruperi în perioada 1971-1998, și reluate începând 
din anul 2015, au condus la dezvelirea parţială a sitului. Au fost astfel cerce-
tate o serie de complexe (locuinţe, cuptoare, gropi menajere) datate în epo-
cile romană, romano-bizantină şi bizantină. Au mai fost cercetate parțial zidul 
de incintă, turnurile de apărare şi resturile unui edificiu termal. Cele mai vechi 
urme de locuire (ceramică getică şi grecească) aparţin secolelor IV-III î.Hr. 
Cunoscută pentru prima dată cu termenul de uetus urbs, folosit de către 
poetul Ovidius în scrierile sale, în contextul descrierii unor conflicte de la 
începutul secolul I d.Hr., cetatea  Aegyssus a avut un important rol strategic 
pe limes-ul Moesiei Inferior și, mai târziu, al provinciei Scythia.
În cursul săpăturilor a fost descoperită o cantitate importantă de oase de 
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animale în contexte încadrabile în două faze, și prima fază aparține unor 
complexe (gropi, niveluri de locuire) atribuite perioadei timpurii din evoluția 
orașului (sec. I î.Hr. – sec. II d.Hr.). Cel mai important lot faunistic provine, 
însă, din contextele romane târzii și bizantine timpurii (sec. IV-VI d.Hr.). Re-
sturile animale colectate în anii 2016-2018 sunt în număr de 1229 și provin 
de la patru grupe faunistice: moluște (două valve de la scoica de râu), pești 
(8,71%; resturi de la sturioni, crap, somn și știucă), păsări (0,57%; cele mai 
multe resturi aparțin găinii) și mamifere (90,6%). Speciile de mamifere do-
mestice identificate sunt: bovină domestică, oaie, capră, porc, cal, câine și 
măgar. S-au identificat și șapte specii de mamifere sălbatice: cerb, mistreț, 
căprior, iepure, lup, bour și castor. 
Cercetarea s-a desfășurat în cadrul unui grant oferit de Ministerul Cercetă-
rii și Inovării din România CNCS-UEFISCDI, proiect numărul PN-III-P4-ID-
PCE-2016-0852 (în PNCDI III).

Cenușa și potașul în gospodăria populației medievale
Nikolai TELNOV

La studierea obiectelor și pieselor arheologice nu întotdeauna este posi-
bil să constatăm ușor destinația lor și să stabilim particularitățile lor func-
ționale. Unele obiecte străvechi, construcții și lucruri sunt determinate re-
pede și precis, iar altele necesită o studiere îndelungată și meticuloasă. 
În timpul cercetării așezării medievale Trebujeni-Scoc de pe Răut, printre 
complexele dezvelite erau ușor de identificat locuințele de tip semibor-
dei cu cuptoare-pietrar, gropile-beci de uz gospodăresc, cuptoarele pen-
tru reducerea fierului și alte complexe, dar ne-a atras atenție deosebită 
o categorie de descoperiri, funcționalitatea cărora era greu de presupus. 
În circa zece locuințe au fost găsite „piese” modelate dintr-o masă uniformă 
de cenușă, care, cel mai des, erau amplasate în podea, în gropițe speciale. 
Analogii pentru astfel de descoperiri nu erau cunoscute, dar cu timpul am 
început să ne dăm seama că aceste descoperiri sunt în legătură cu proce-
sul de obținere a potașului – sarea de caliu a acidului carbonic (carbonat 
de potasiu K2CO3), substanță albă în formă de praf, în care predomină al-
caliul și care se dizolvă ușor în apă. Cenușa „albă” ce rezultă de la ruguri 
și reprezintă acest potaș. La hidroxidul de caliu (plante, coajă de copaci, 
lemn) se adaugă acid carbonic (produs al arderii) și se obține carbonatul de 
potasiu (potaș) cu eliminarea apei. Acest preparat se folosește în sticlărie 
(nisip+potaș+var), la prelucrarea pieilor și a blănurilor, la înălbirea pânzei, 
spălatul lânii, pregătirea pâslei, în prelucrarea osului, prepararea săpunului 
(cenușă+potaș+grăsime) și a soluțiilor săpunoase (leșie) pentru baie, spăla-
rea rufelor, a podelelor de lemn și a altor construcții din lemn, la producerea 
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vopselelor, faianței, porțelanului, hârtiei, în gospodăria casnică pentru îmbi-
barea construcțiilor din lemn și prevenirea incendiilor, ca preparat medical, 
ca îngrășământ împreună cu cenușa, și chiar pentru coacerea pâinii. După 
cum vedem, potașul avea o largă utilizare atât în gospodăria casnică, cât și 
în meșteșugărit.

Considerații preliminare asupra peisajului tumular de pe teritoriul 
Republicii Moldova

Denis TOPAL, Vlad VORNIC
Datele preliminare privind landșaftul tumular al Republicii Moldova arată o 
distribuție inegală cronologică, culturală și spațială. Pe baza distribuției lor 
spațiale, este posibil să se contureze grupurile locale, printre care se eviden-
țiază mai ales următoarele microzone: Prutul Mijlociu, Nistru-Răut, Nistrul 
Inferior și Prut-Dunărea de Jos. Necropolele tumulare urmează patternul 
liniar și sunt legate strâns de relief, fiind situate în bazinele hidrografice, 
pe platouri înalte de-a lungul râurilor mici. Fără a înțelege rolul tumulului în 
peisajul preistoric și antic este imposibil de înțeles modul în care este ame-
najat teritoriul ce înconjoară cimitirele tumulare. Pe de o parte, tumulul poate 
fi considerat ca un marker sociocultural care indică prezența comunităților 
culturale și limitele acestor comunități. Pe de altă parte, reutilizarea movilelor 
funerare, extinderea necropolelor în perioadele ulterioare de către purtătorii 
altor culturi a dat tumulilor și un rol mnemonic activ. Natura liniară a necro-
polelor tumulare nu exclude și conexiunea lor probabilă cu drumurile antice, 
marcând, de exemplu, rutele de migrații. Prin urmare, obiectivele și studiile 
ulterioare ale tumulilor ar trebui să includă dezvăluirea principiilor de organi-
zare a landșaftului tumular, a patternelor constructive și a mecanismelor de 
reutilizare a tumulilor de către reprezentanții altor comunități culturale sau, 
cu alte cuvinte, modul în care comunitățile preistorice și protoistorice au mo-
dificat peisajul natural conform ideologiei lor și cum ideea de înmormântare 
tumulară a evoluat de-a lungul istoriei acestor practici funerare.

Originile preistorice ale unei iconografii clasice: reprezentări janiforme 
în chalcoliticul Europei sud-estice

Senica ȚURCANU
Reprezentările plastice antropomorfe au polarizat, dintotdeauna, aten-
ția arheologilor, antropologilor și istoricilor de artă. Repertoriul lor ex-
trem de vast a favorizat abordări și sistematizări care au devenit din ce 
în ce mai complexe, pe măsura evoluției nivelului cercetării științifice. 
Cel mai frecvent, interesul față de astfel de artefacte a fost atras datori-
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tă faptului că s-a considerat că ele pot contribui la descifrarea diferite-
lor aspecte ale vieții spirituale a comunităților care le-au creat și folosit.  
Pentru neoliticul și chalcoliticul balcano-anatolian, marea majoritate a re-
prezentărilor plastice antropomorfe indică existența unui sistem religios 
dominat de arhetipul „Marii Zeițe” cu certe caracteristici de „Mare Mamă”. 
Analizând însă cu atenție ansamblul reprezentărilor plastice, constatăm 
că există o mare varietate de personaje (în special feminine) în iposta-
ze și atitudini diferite. Firesc, apreciem că ele reflectă anumite structuri și 
ierarhizări ale panteonului preistoric, dar și existența unei mitologii com-
plexe pe care, din păcate, putem doar să o bănuim în momentul de față. 
Ne propunem să prezentăm în comunicare mai multe tipuri de piese 
care indică existența încă din mileniile V-IV î.Hr. în universul imaginar al 
complexelor culturale Gumelnița – Karanovo VI și Cucuteni – Tripo-
lie a unei divinități cu față dublă, cu mare probabilitate – cu atribute si-
milare zeului Janus din mitologia clasică. Zeitate cu numeroase valen-
țe, personificare divină a oricărui început și sfârșit, privind în același 
timp către trecut și către viitor, Janus a fost în egală măsură divinita-
tea protectoare a momentelor de trecere și tranziție și a căilor de acces.  
Considerat multă vreme un zeu de origine romană, Janus are un pre-
decesor numit de către sumerieni Usumu sau Izimud și Izumi, de că-
tre hitiți. Datele arheologice, inclusiv din zona noastră de referință, indi-
că faptul că rădăcinile sale sunt mai vechi, chalcolitice și chiar neolitice.  
 
Bizantini la Dunărea de Jos. Studiu de caz: analiza bioarheologică a 
resturilor scheletice umane de la Păcuiul lui Soare (jud. Constanța)

Gabriel VASILE
Necropola de pe insula Păcuiul lui Soare este amplasată în partea de nord-
vest a cetăţii ridicate a fundamentis, în anul 971, în vremea domniei basileului 
Ioan I Tzimiskes, odată cu restabilirea frontierei nordice a Imperiului Bizantin 
pe Dunărea Inferioară, concomitent creării themei Paristrion (Paradunavon). 
În prezent este acoperită, în cea mai mare parte, de apele Dunării. Majori-
tatea complexelor funerare au fost descoperite atât în interiorul fortificaţiei, 
dar și la parterul turnului-poartă sau extra muros. Au fost cercetate 169 de 
morminte, exclusiv de inhumație. În cadrul prezentării se vor face, succint, 
referiri de ordin arheologic cu privire la tipul înhumărilor, poziția și orientarea 
scheletelor, organizarea necropolei, caracteristicile gropilor, inventarul fune-
rar al defuncților sau încadrarea cronologică a necropolei. 
Din rațiuni obiective, analiza bioarheologică a fost efectuată pe un număr de 
91 de indivizi, ce provin din 76 de complexe funerare. S-au urmărit o serie 
de aspecte tafonomice și de ritual funerar (stabilirea numărului minim de in-
divizi, a stării de conservare și de reprezentare a scheletelor) și demografice 
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(determinarea sexului, estimarea vârstei la deces, calculul mortalității și spe-
ranței de viață la naștere ș.a.). De asemenea, au fost investigate condițiile 
de viață ale populațiilor medio-bizantine prin observarea unor modificări pa-
tologice dentare și osoase, prin estimarea staturii scheletice atât la subadulți, 
cât și la populația adultă sau pe baza unor markeri ai stresului biomecanic. 
Nu în ultimul rând, s-au făcut aprecieri în legătură cu variabilitatea umană, 
prin înregistrarea unui set de caractere epigenetice sau prin prelevarea de 
măsurători craniene și postcraniene. Cercetarea s-a desfășurat în cadrul 
proiectului Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă şi 
sistematică a identităţilor şi patrimoniului cultural tangibil şi non-tangibil din 
România (PATCULT#RO) – cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686.

Investigaţii non-destructive asupra artefactelor arheologice de metal. 
Studiu de caz: vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului

Nicoleta VORNICU, 
Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Vasile DIACONU

Vasele de bucătărie medievale de metal, descoperite în siturile arheologi-
ce din Moldova, au fost puţin sau deloc studiate în ceea ce privește natu-
ra materialelor compozite. În comunicare sunt prezentate rezultatele unor 
investigații non-invazive asupra unui ceaun de cupru, recuperat în timpul 
cercetărilor arheologice efectuate la Cetatea Neamţului în anul 1939, ce se 
află la Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț (Complexul Muzeal 
Județean Piatra Neamț). Vasul a fost studiat prin metode nedestructive de 
microscopie optică (OM), microscopie electronică (SEM) şi spectroscopie de 
fluorescenţă cu raze X (XRF).
Ca rezultat al studierii acestei piese, au fost stabilite natura materialelor uti-
lizate la punerea în operă a recipientului şi caracteristicile arheometrice ale 
produșilor de coroziune rezultați în timpul zăcerii în sol, evidențiind extensia 
lor la suprafață şi spre interior (către miezul metalic). 
Informațiile obţinute vor contribui în mod substanțial la constituirea unei vii-
toare baze de date, care să permită autentificarea şi încadrarea corectă în li-
mitele unui anumit segment cronologic din care provin artefactele acestei ca-
tegorii de vestigii arheologice. De asemenea, rezultatele acestei investigații, 
colaționate cu datele altor analize, vor aduce anumite lămuriri și în ceea ce 
privește evoluția meșteșugului prelucrării metalelor în Moldova medievală.
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Studiu preliminar privind concentrația unor metale din schelete 
umane medievale descoperite în situl arheologic de la Costești-Cier           
(județul Iași, România)

Anca ZAMFIROI, Dumitru COJOCARU, 
Angela SIMALCSIK, Sergiu-Constantin ENEA, 

Mircea NICOARA, Gabriel PLAVAN, Ștefan STRUNGARU, 
Luminița BEJENARU, Dumitru BOGHIAN

Odată cu apariția agriculturii și după dezvoltarea olăritului, omul a descoperit 
un alt element din natură care poate fi modelat cu ajutorul focului: metalul. 
Astfel, treptat a început să prelucreze diverse minereuri (neferoase și fe-
roase), care a permis obținerea a numeroase metale – cupru, fier, plumb, 
aur, argint, zinc, magneziu etc., ce au fost folosite, uneori în aliaj – cum este 
bronzul, la realizarea de unelte și arme, pe care le-au utilizat intens. Unele 
dintre aceste metale, care au fost folosite și la producerea de ustensile folo-
site în bucătărie sau chiar de veselă, s-au dovedit a fi nocive pentru om, ele 
fiind cuprinse în categoria metalelor grele.  
Proiectul nostru are ca scop evaluarea conținutului de metale a unor schele-
te umane vechi descoperite în situri arheologice din spațiul est-carpatic, con-
tribuind la cunoașterea stării de sănătate a respectivelor comunități (iden-
tificarea situațiilor de contaminare cu metale grele și/sau a celor cu deficit 
de metale). Sunt prezentate rezultatele analizei, utilizând spectrometria de 
absorbție atomică (AAS) pe flacără și cuptor de grafit, a 10 schelete umane 
medievale provenite din situl de la Costești-Cier (județul Iași, România), co-
lectate în cadrul cercetărilor arheologice întreprinse între  anii 2012-2014.
S-au prelevat câte două probe de os din fiecare schelet, respectând ace-
lași element anatomic (femur), pentru a realiza comparații între indivizi. S-a 
constatat, din cercetările anterioare, că probele de os prelevate de la nivelul 
femurului oferă cele mai sigure rezultate. S-au obținut valori cuprinse între 
0,40–4,54 μg.g-1 pentru Cu; 0,22–5,38 μg.g-1 pentru Pb; 0,01–0,6 μg.g-1 pen-
tru Cd; 2,25–6,84 μg.g-1 pentru Ni; 0,007–2,30 μg.g-1 pentru Cr.

Abnormalities and pathologies in the human skeletal sample of 15th-
19th centuries discovered at the “Adormirea Maicii Domnului” Roman 
Catholic Cathedral from Iași (Romania)

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

This study presents abnormalities and pathologies identified in the skeletal 
sample of 15th-19th centuries found in 1995 at the “Adormirea Maicii Dom-
nului” Roman Catholic Cathedral from Iași (Romania). The sample consisting 
of 89 skeletons (children, adolescents, adults, matures and seniles) is origi-
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nated from inhumation tombs and reburials. Considering the age at death, 
most skeletons were recorded in the maturus category (57.30%), followed by 
infans (20.23%), senilis (10.11%), adultus (8.99%) and juvenis (3.37%). The 
distribution by sex indicates a higher male frequency as opposed to females.
Bone abnormalities and pathologies involve changes in the normal anatomy 
induced by disruptions of the chemical or metabolic functions under the in-
fluence of exogenous and endogenous factors. Paleopathology analyses 
the origins of diseases, their spreading and dynamics for long periods of 
time, as well as the way people adapted to changes in their environment.  
The abnormalities and pathologies were evaluated both separately by sex 
and for the entire sample. In the cranial skeleton (for the entire sample), 
dental caries, supragingival dental calculus, and edentation recorded the hi-
ghest frequency, followed by the radicular remains, metopic suture, mastoid 
osteoma and dental enamel hypoplasia. In the postcranial skeleton, the most 
frequent anomalies are associated to osteoarthritis, followed by the block 
vertebra, spina bifida occulta, extra facets on tibiotalar joint, sacralization, 
fracture and supratrochlear foramen of humerus.

Armenian epigraphic sources from Ismail (Ukraine): newly found items
Arsen HARUTYUNYAN, Sergiu MATVEEV

The Armenian community in the territory of medieval Moldova was formed 
at least in the 10-11th centuries and developed in the 14-15th centuries af-
ter the establishment of Moldovian power in 1359. The town of Izmail was 
previously located in the province of Bessarabia and at present is within the 
region of Odessa of Ukraine. Before its fortress had been taken by genera-
lissimus A. Suvorov in 1790, it used to be one of the famous Armenian cen-
ters of Moldova where Armenians had several churches and were engaged 
in handicraft (especially in tailoring) and trade. About a dozen of epigraphs 
located in the Armenian cemetery adjacent to St. Astvatsatsin Church were 
still published by Christopher Kuchuk-Hovhannisyan at the beginning of the 
last century which is evidence about the once dense Armenian community. 
One of the epigraphs is about the church rennovation activities which were 
accomplished in 1763, during the reign of Catholicos Hakob Shamakhetsi of 
All Armenians, and by donations of local spiritual and secular representati-
ves. The other epigraphs are epitaphs dated 1556-1749. 
Unfortunately, those epigraphs have not been preserved but two epitaphs 
have recently been discovered in Izmail. One of them is situated in the gar-
den of one of the locals. It is dated 1725 and bears the names of deceased 
Friar Pilpos and probably his wife Khanghaz. The other tombstone is exhi-
bited in the yard of the Historical Museum of Izmail “Al. Suvorov”. It is dated 



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

55

1758 and also bears the names of two deceased – Arzukhan from Bist Vi-
llage (in Nakhijevan) and probably her husband Hovsep, son of Tsatur. The 
discovery of new tombstones reaffirmed again the active life of Armenian 
community in Izmail especially in the 18th century as well as it served as an 
occasion to refer to the history of this Armenian colony and non-preserved 
epigraphic inscriptions in a new way. 

Archaeological investigations of objects of monumental architecture 
of the Pechersk`s monastery of XI-XII centuries in Kiev

Olena MAKHOTA
On the territory of the National Pechersk Historical and Cultural Preserve 
there are 144 architectural monuments of the XI-XIX centuries, of which six 
according to written sources were built in the XI-XII centuries. During the 
XX-XXI centuries, all of them were objects of architectural and archeological 
research. At present, there is no generalized work on monumental structures 
of the monastery and of the adjacent territories of the Kievan Rus era.
Dormition Cathedral (1073-1078) was investigated by: V. Bogusevich 1946-
1948, S. Kilievich 1961, M. Kholostenko 1962-1963 & 1968-1972, V. Khar-
lamov 1982, 1986, V. Chaika 1983, O. Syromyatnikov 1995, G. Ivakin 1997-
1999. Adjacent to it, John the Baptist Church (last quarter of the XI century) 
was studied by M. Kholostenko 1972, G. Ivakin 1998.
The front door of the monastery, together with the Trinity Gate Church (1106-
1108), was the object of research by V. Bogusevich 1951, V. Chaika 1983, 
and S. Balakin 2001, 2007, 2013. The Refectory building (1108-1110) con-
structed during the same period was analyzed by V. Kharlamov 1984-1985 & 
1991, O. Syromyatnikov 1990, S. Balakin 2009. The Monastery wall (second 
half of XII century) excavated by 2009 was researched by V. Bogusevich 
1951, V. Kharlamov 1991-1992, S. Balakin 2007, S. Taranenko 2018.
The Church of the Savior at Berestove (1113-1125), located near the mo-
nastery, was studied by: P. Pokryshkin 1914, I. Samoilovsky 1938, 1947, V. 
Kharlamov 1989-1990, O. Syromyatnikov 1991, S. Balakin 2002, G. Ivakin 
2003, S. Taranenko, V. Ivakin 2018 - 2019.
The analysis of the results of the archaeological investigations of the previ-
ous years and the emergence of the newest methods of studying and dating 
of the building material allow in some cases to correlate the date of con-
struction and to distinguish the structural features of the structures and their 
probable repairs.
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Microscopic methods for dental wear evaluation in paleodiet studies: 
case study – necropolis of 17th century in Iași, Romania

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

The ancient human remains provide valuable information regarding the indi-
vidual’s life history. Teeth represent an excellent material for multidisciplinary 
research in archaeology due to the high preservation qualities provided by 
their hard tissues (i.e. enamel, dentine and cementum). Nowadays nume-
rous research papers approach dental wear in order to characterize the pa-
leodiet by means of microscopy techniques. This work presents a review 
of non-destructive microscopy methods used in the diet reconstructions of 
past peoples, with the description of a case study on the 17th century of Iași 
(Romania). The microscopic based methods (i.e. dental macrowear, dental 
microwear and dental microwear texture analysis=DMTA) are described and 
compared by highlighting their limitations, suitability and particularities. This 
comparative approach reveals the importance and aims of each method. 
The chosen methodology has its own particularity in interpreting the diet, 
during the individual’s life or shortly before the subject’s death.

Quantitative Analysis of Shape:  Geometric Morphometrics in Palae-
oanthropology

Mariana POPOVICI, Monica GROZA, 
Ozana PETRARU, Luminita BEJENARU

Aiming to elucidate and answer questions like how parts of a body vary and 
how they correlate with each other, or how they respond to processes of 
growth and evolution, a new field of morphometry emerged – Geometric 
Morphometrics (GM). 
Geometric Morphometrics is a complex statistical analysis that combines the 
geometry of organisms (including human body), computer science and mo-
dern engineering, to focus on information concerning the location dynamics 
of certain points (i.e. Cartesian landmark and semilandmark coordinates) 
situated on or inside body/parts of body. This new approach to the shape 
analysis has been increasingly used in palaeoanthropology in the last two 
decades, lending greater power to the analysis and interpretation of the hu-
man ancient remains. 
This study provides an overview on the main terminology, concepts and me-
thods in the shape quantitative analysis, and also applications with an em-
phasis on our work in this field.
A case study is presented; it concerns the morphological/shape variability 
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in samples of medieval human skeletons from Eastern Romania using as 
phenotypic marker the occlusal groove patterns of molar teeth.

The Vinča settlement from Şoimuş-La Avicola (Ferma 2), Hunedoara 
County, Romania

Cristian Eduard ŞTEFAN
The construction of the A1 Highway (Deva-Orăştie sector) led, in 2011, to a 
rescue excavation in the settlement of Şoimuş-La Avicola (Ferma 2), Huedoa-
ra County, located between Şoimuş and Bălata villages, on the first terrace of 
Mureş river. The excavation was undertaken by the “Vasile Pârvan” Institute 
of Archaeology (Bucharest), the Museum of Dacian and Roman Civilization 
from Deva, and the National Museum of Romanian History (Bucharest). Ac-
cording to the field observations, a Neolithic settlement with two main habi-
tation phases was located here. From the stratigraphic perspective, the first 
phase contains sogns of human habitation in pit-huts, and the second phase 
is indicated by surface dwellings. The dwellings were identified in the form of 
daub fragments scattered throughout the surface, hearths, fragments of clay 
floors with a substructure of river gravel, post holes and a very rich assem-
blage (pottery, bones, lithics). These two phases are separated by a leveling. 
Most of the Neolithic features are pits with different functions, i.e. storage 
or clay extractions, later reused as domestic waste pits. Also, 12 enclosing 
structures were documented, a few of them with traces of poles indicating 
palisades or fences. As a prelimnary fact we can say that the site from Şo-
imuş was intensely inhabitaed during the Neolithic period by the people of 
Vinča tradition, at the end of the VIth and the beginning of the Vth Millennium 
BC according to three radiocarbon dates obtained from human bones from 
the settlement. The archaeological material is rich and interesting consisting 
of pottery, anthropomorphic and zoomorphic figurines, clay weights, lithics 
(flint, obsidian, polished axes), processed and unprocessed animal bones, 
miniature altars, etc.

Explorations of Early Neolithic site with shell midden of Starobilsk-I     
in 2019

Serhii TELIZHENKO
The Early Neolithic settlement Starobilsk-I is located on the first floodplain 
terrace of the left bank of the Aidar River (the left tributary of the Siversky 
Donets River). Since 1939, the site has been repeatedly investigated. To the 
present-day Starobilsk is one of the oldest settlements of the Early Neolithic 
period of Eastern Ukraine with a ceramic complex. In 2019, a survey was 
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conducted of the northern and western parts of the settlement, which was 
found on its periphery. At the moment, 2019 materials are in the process of 
being processed. According to the previous years’ research we can say that 
no residential buildings have been recorded. The planigraphy has identified 
areas of fireplaces around which ceramic vessels and faunal remains are 
concentrated. The main feature of the settlement is the accumulation of she-
lls of freshwater mollusks, in the thickness of which there are numerous flint 
tools, pottery sherds, and bones of animals. In some areas of the settlement, 
stratigraphy traces two layers of clusters of shells. The primary processing 
of flint raw materials, apparently, was carried out at the place of its extracti-
on. The splitting of conical single-platform cores was carried out in order to 
obtain blades from which the main part of the tools was made. Scrapers are 
made on oval and rounded flakes. The geometric complex is represented by 
the trapezes made on the broken blades. Single facets of flat retouches were 
applied on the dorsal surface. The ceramic complex is small and is represen-
ted by round bottomed pots with carefully smoothed sides. Ornamentation 
was done with the help of crossed lines and prints of various stamps. The 
ceramic paste contains impurities of crushed shells. According to the 2007 
surveys, there is no evidence of farmers. The faunistic analysis was carried 
out on the materials of the period 1979-80 and therefore its conclusions need 
confirmation or refutation. The materials of 2007 are currently in Luhansk 
(occupied territory) and therefore one of the main tasks of the 2019 expe-
dition was to obtain as many faunistic materials as possible. Analysis of the 
material culture of the settlement allows its association with the rakushech-
noyarska culture. The age of the settlement has been repeatedly determined 
by the radiocarbon method - the first quarter of the 6th millennium BC.

Counting Devices and Networks of Interaction: Tokens and cylindrical 
clay fragments from northern Moldova in the 4th millennium BC 

Regina Anna UHL
Due to a technological turn, large-scale geomagnetic survey methods have 
revealed astonishing sizes and internal structures of Chalcolithic settlements 
in the last ten years in the northern Pontic area. Many of the so-called Tri-
polye mega-sites show very large, plan-schematic settlements, which hint at 
an increasing complexity of societies at the beginning of the 4th millennium 
BC. Moreover, these settlements are densely interconnected on a regional 
scale along the rivers and beyond. According to recent research in Moldova, 
Romania and Ukraine, many of these settlements show round outlines with 
functional features such as hollow ways or pottery kilns, which seem to be 
separate from other activities at the sites. Together with the large quantity of 
regularly shaped ceramic vessels and textile tools, they suggest standardi-
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zed production processes that were conducted by specialized potters and 
professional craftspeople. Apart from this, recent excavations at the site of 
Petreni in the north of the Republic of Moldova brought to light a manifold ran-
ge of clay objects: geometric clay miniatures and cylindrical clay fragments 
were found in deep features and “ashy layers”. Among these were scattered 
clay-miniatures of furniture and parts of zoomorphic figurines. In larger quan-
tities, such objects are as well-known from other Tripolye settlements, but in 
Petreni, for the first time, these objects were registered with cylindrical, burnt 
clay fragments with imprinted marks that had been cut at certain marks from 
larger, burnt clay-pens.  In Greater Mesopotamia, diverse geometric clay ob-
jects have been denominated as tokens and their interpretation as counting 
devices is widely accepted. So far, similar objects from Tripolye sites are 
poorly investigated or have been treated only unilaterally as ritual objects. 
Together with the cut cylindrical fragments, they do represent extraordinary 
assemblages and open a new framework for their interpretation. Certainly, 
these objects do not necessarily bear the same functionality as the tokens in 
Mesopotamia, but their attribution to the sphere of counting or registering mi-
ght independently seem consistent. The paper outlines an argument for the 
objects from Petreni to be understood as counting devices in the exchange 
or registering of goods in a regional and possibly wider context.

Faunal assemblages from the Middle Palaeolithic site of Vârghiș 
Gorges (Perșani Mountains, Romania) and their role in unerstanding 
the environmental setting of human activities in the area 

Ștefan VASILE, Valentin DUMITRAȘCU, 
Alexandru PETCULESCU, Marian COSAC, 

George MURĂTOREANU, Monica MĂRGĂRIT, 
Loredana NIȚĂ, Daniel VEREȘ, Radu ALEXANDRU

Recent excavations performed in three caves of the Vârghiș Gorges (namely 
Abri 122, Ursului Cave, and Gabor’s Cave) yielded Mousterian lithic artifacts 
alongside a fair amount of faunal remains. All finds come from well-constrai-
ned chrono- and lithostratigraphic settings, which allow the correlation be-
tween the three sites. 
The large mammal remains found in the Middle Palaeolithic sites be-
long to the cave bear, wolf, ibex, boar, and a large bovid (bison or auro-
chs). Signs of human activity, in the form of cut marks, were only identi-
fied on a large bovid tibia, showing direct evidence of meat consumption.   
Screen washing of the sediment yielded numerous small vertebrate remains 
belonging to freshwater fishes, anurans, snakes, lizards, and mammals (ro-
dents and insectivores). The small vertebrate remains, probably brought to 
the caves by birds of prey, help reconstruct the environment present in the 
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Vârghiș Gorges during the penultimate interglacial. The herpetofaunal and 
small mammal assemblages include taxa that show a mosaic of environ-
ments was present in the vicinity of the gorges: rocky terrain, forests, and 
open grasslands. A permanent water body was also clearly present. The 
assemblage indicates a temperate climate, yet colder than the current one, 
was present in the Vârghiș Gorges at the time of Mousterian human activity.
This work was supported by two grants of the Romanian Ministry of Re-
search and Innovation CNCS – UEFISCDI, project numbers PN-III-P4-ID-
PCE-2016-0676 (to V.D.), and PN-III-P1.1-PD-2016-0848 (to Ș.V.), both 
within PNCDI III.

Украшения римского периода у варваров Нижнего Днепра
Елена ДЗНЕЛАДЗЕ

В позднеэллинистическое и римское время регион Нижнего Поднепро-
вья населяли племена поздних скифов и сарматов. По обоим берегам 
Днепра в его низовьях располагались позднескифские городища-кре-
пости, в зоне прямой видимости друг друга. Археологические раскопки 
в этой области свидетельствуют, что в І в. н.э. и позже часть сарматов 
оседает на позднескифских городищах. Обе варварские культуры ока-
зывают влияние друг на друга и смешиваются.
Археологические раскопки проводились на трех позднескифских мо-
гильниках: Золотая Балка, Николаевка и Красный (Червоный) Маяк. 
Все они содержат погребения в различных конструкциях: катакомбах 
(земляных склепах), ямах с подбоями и простых ямах. Отдельная дис-
куссия посвящена причинам и характеру этих отличий в погребальном 
обряде. Неоднократно предпринимались попытки соотнести эти разли-
чия с этническими или социальными группами внутри позднескифского 
общества.
Наиболее представительные комплексы датируются второй половиной 
І – первой половиной ІІ в. н.э. и содержат разнообразный погребаль-
ный инвентарь. Наравне с керамикой и оружием, украшения и аксес-
суары могут быть использованы как хронологический или социальный 
маркер. На протяжении римского периода поздние скифы и сарматы 
в своем костюме использовали фибулы, пряжки, серьги, браслеты и 
множество бус из стекла и различных пород полудрагоценного камня. 
Типологический анализ различных категорий украшений показал, что 
большинство из них имеет римское происхождение. Вероятнее всего, 
это продукт провинциальных римских мастерских, полученный варвара-
ми в результате обмена или торговли. Основными поставщиками таких 
товаров варварам этого региона были Ольвия и Боспорское царство.
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Несмотря на массовость мелких украшений среди археологических на-
ходок, проследить их путь от центров производства до покупателя все 
еще очень сложно. Как правило, только для редких дорогих ожерелий и 
ювелирных украшений можно подобрать близкие аналогии, благодаря 
их стилистическим особенностям.

Орнаментация керамики трипольской культуры этапа ВІ                                    
c памятника Волошкове-Горбы

Дмитро ЖЕЛАХА
Исследование многослойного памятника Волошкове-Горбы прово-
дились в 2017-2018 гг.  Днестровской комплексной экспедицией под 
руководством Д. Черновола. Орнаментация посуды на памятнике 
близка к таким памятникам этапа ВІ Среднего Поднестровья, как Оза-
ринцы, Березова (ур. Берег), Ожеве-остров. Для кухонной и тарной 
керамики характерна рельефно-пластическая орнаментация, изред-
ка случаются разного рода вдавливания. Столовая посуда украше-
на желобчатым, каннелированым и расписным орнаментами. Наи-
более многочисленный среди них – желобчатый, который формиру-
ет спиральные, фестонные или линейные композиции. Часто можно 
увидеть следы окрашивания фона, или самих углубленных линий.  
Каннелированый орнамент формирует спиральные и геометрические 
композиции.
Расписной орнамент включает в себя бихромию, характерную для эта-
па ВІ, а также и полихромную роспись. Характер полихромной росписи 
позволяет синхронизировать этот комплекс с памятниками Кукутень А3. 
Стоит отметить, что керамика с расписным орнаментом является очень 
фрагментированной, и к тому же ее процент является чрезвычайно ма-
лым, что очень затрудняет понимание расписных орнаментальных схем.  
Орнаментальные схемы, которые формирует углубленный орнамент, 
имеют достаточно много общего с памятниками этого региона. Отличия 
же находятся в специфике техники нанесения орнаментов или отдель-
ных элементов. Наверняка можно сказать, что орнаментация столовой 
посуды почти полностью избавляется от прекукутенских традиций. То 
есть, в отличие от Левобережья Днестра, где в памятниках этого време-
ни (напр., Озаринцы) отчасти можно встретить прекукутенские тради-
ции (напр., «зубчатый» штамп), культурные традиции населения памят-
ника Волошкове-Горбы появляются здесь уже в сформированном виде, 
что станет традиционным для более поздних керамических комплексов, 
в частности памятника Ожеве-остров.
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Ямная культурно-историческая общность и концепция фронтира
Свитлана ИВАНОВА

Большинство исследователей теории фронтира трактуют этот фено-
мен как особую зону взаимодействия разных культур. Первоначально 
понятие «фронтир» было применимо исключительно к американской 
истории, но теперь мы встречаем его в работах, связанных с различ-
ными территориями и хронологическим периодами. С разработкой 
феномена фронтира связаны новые перспективы в исторических ис-
следованиях – именно он дает возможность объединить различные на-
правления жизнедеятельности населения.  Ситуация фронтира стала 
привлекать и археологов, хотя в достаточно узком аспекте, касающем-
ся социальных изменений (в контексте антропологической археологии). 
Отправной точкой фронтира является встреча различных социумов и 
начало взаимодействия между ними, дающее толчок трансформации.  
Казалось бы, в археологии уже имеется термин для определения 
территории взаимодействия различных археологических культур – 
контактная зона. Разница между нею и фронтиром существенна: 
контактная зона обладает статичными границами (естественно, не 
столь четкими, как государственные), в отличие от фронтира, харак-
терной особенностью которого является именно динамичность гра-
ниц и тенденция к их продвижению, расширению, перемещению.  
Специфика источниковедческой базы истории и археологии, особенно в 
рамках дописьменного периода, определяет возможности (и различия) 
изучения фронтира этими науками. Необходимо учитывать также осо-
бенности археологических артефактов, на которые во многом опирается 
изучение археологических культур: они могут распространяться на до-
статочно большие расстояния путем обмена, без перемещения людей.  
В рамках археологии бронзового века Европы особое значение имеет 
ямная культура, интерес к которой усилился в связи с новейшими гене-
тическими исследованиями. Мобильность социума, инновации в мате-
риальной культуре ее западного ареала позволяет нам рассмотреть ям-
ную культурно-историческую общность в рамках концепции фронтира.
 
Хиосская столовая керамика и её имитации из раскопок Херсонеса 
Таврического 

Екатерина ЛЕСНАЯ
В составе ранней керамической коллекции Херсонеса хиосские столо-
вые сосуды представляют совсем небольшую, но интересную группу 
находок. Все они соотносятся с поздними простыми ангобированными 
формами второй половины VI – начала V вв. до н.э. Прежде всего, это 



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

63

фрагмент миниатюрной чаши, полностью покрытой ангобом и декори-
рованной узкими полосами лака по внутренней стороне. Находки по-
добных чаш в Причерноморье известны в комплексах второй половины 
VI в. до н.э. в Ольвии и на Березани. Фрагмент нижней части закрытого 
сосуда, покрытого ангобом по внешней поверхности, полоса лака на-
несена на кольцевой поддон. Такие сосуды – ольпы(?) были впервые 
выделены совсем недавно на материалах Ольвии.
Тремя экземплярами представлены канфары. Целая форма происхо-
дит из раскопок некрополя и уже неоднократно привлекала внимание 
исследователей. Ещё два фрагментированных сосуда были найдены 
на городище. Все они имеют характерную для поздних канфаров поло-
су под краем, которая обычно оставалась в резерве или покрывалась 
тонким слоем ангоба.
Более многочисленны в херсонесской коллекции фрагменты сосудов, 
являющихся репликами хиосских канфаров. Один из таких экземпляров 
– красноглиняный, на его внешней поверхности под ручками и в инте-
рьере нанесены полосы красной краски. Традиционно в Ольвии такие 
сосуды соотносят с местным керамическим производством V в. до н.э. 
Остальные херсонесские находки являются подражаниями чернолако-
вым канфарам – они сероглиняные и имеют покрытие, имитирующее 
лак. Они встречаются с материалом первой половины IV в. до н.э. Для 
подобных экземпляров из Ольвии, которые также относят к местной 
продукции, характерна красная глина. Поэтому представляется, что 
херсонесские образцы могли быть изготовлены в каком-то другом при-
черноморском центре. 
К сожалению, бòльшая часть рассматриваемых фрагментов происхо-
дит из смешанных слоёв. Тем не менее, эти находки позволяют расши-
рить ареал распространения сосудов некоторых форм и реконструиро-
вать торговые связи Херсонеса на раннем этапе его существования.

Клеймо на амфоре типа Dressel 6В из Тиры
Денис МАСЮТА

В 1998 г. в ходе археологических исследований Тиры был обнару-
жен фрагмент венца амфоры типа Dressel 6В. Несмотря на то, что 
он происходит из переотложенного слоя, сам факт находки чрезвы-
чайно важен, так как ранее эта разновидность тары в Северном и 
Северо-Западном Причерноморье не встречалась. Большинство ис-
следователей сходится во мнении, что амфоры типа Dressel 6В пред-
назначались для транспортировки оливкового масла, а основным ме-
стом их производства являлся Истрийский полуостров в Северо-Вос-
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точной Адриатике. Датируют их концом I в. до н.э. – началом III в. н.э. 
Иногда на такие амфоры наносили клейма, содержащие аббревиатуры 
имен владельцев керамических мастерских или их управляющих, а со 
второй половины I в. н.э. – и римских императоров. На венце из Тиры 
также оттиснут штамп – в двойной прямоугольной рамке размещена над-
пись OFFOCLO. По мнению О. Брукнер, это сокращение от OFF(icina) 
OC(tavianus) LO(nginus). Однако, литеры OFF могут указывать как на ма-
стерскую (officina), так и на должность управляющего (officinator). Помимо 
рассматриваемого экземпляра из Тиры, известно 8 фрагментов амфор с 
клеймами, содержащими аббревиатуру OFFOCLO. Находки происходят 
преимущественно с территории дунайских провинций Римской импе-
рии. Половина из них приходится на Паннонию: два экземпляра найде-
ны в Сирмии и по одному – в Тевтобурдии и Карнунтуме. Единичные на-
ходки сделаны в Верхней Мезии (Трансдиерна) и Дакии (Alpus Flumen). 
Еще два клейма обнаружены на поселении Банатска-Паланка, распо-
ложенном в Барбарикуме, но практически у самой границы Паннонии. 
Ни один из перечисленных экземпляров не удается узко датировать. 
Однако, находка из Alpus Flumen указывает на то, что амфоры с от-
тисками OFFOCLO могли быть произведены только после организации 
провинции Дакия, то есть не ранее II в. н.э. Тира является самым вос-
точным пунктом распространения амфор типа Dressel 6В. Поступление 
оливкового масла, содержащегося в таких сосудах, напрямую из Адри-
атики маловероятно. Скорее всего, его ввозили в Тиру из Подунавья.

Культы божеств в Тире І – ІІІ вв. н.э. (по материалам коропластики)
Екатерина САВЕЛЬЕВА

Изучение всех доступных на сегодня терракот Тиры, а также при-
влечение других источников, дало возможность проанализировать 
характер религиозной жизни населения города в І – ІІІ вв. н.э. Уста-
новлено, что культ Афродиты, очень популярный в эллинистиче-
ский период, сохраняется в римское время. Продолжается производ-
ство статуэток с ее изображениями, хотя и в меньших масштабах.  
По сравнению с эллинистическим периодом, заметно уменьшается коли-
чество терракот с изображением Кибелы. Найдено только два фрагмента 
статуэток богини, у трона которой сидит лев. Несмотря на государствен-
ный характер культа Кибелы в это время (о чем свидетельствуют данные 
нумизматики), в народе он, очевидно, не имел широкого распростране-
ния. Такой же вывод можно сделать по отношению к культу Деметры. 
К римскому времени относится ряд терракот, которые можно свя-
зать с почитанием Диониса (статуэтка Пана, фрагменты масок), 
а также фигурные сосуды в виде головы бога и Силена, сидяще-
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го на алтаре. С культом Приапа связаны два фрагмента терракот. 
К указанному времени относятся две терракоты с изображениями 
греко-египетских божеств (голова Сераписа и фрагмент статуэтки 
Исиды). С культами римской армии связаны статуэтки воинов (пред-
положительно, с митраизмом или с культом императора). Как извест-
но, армия играла значительную роль в распространении тех куль-
тов, которые официально почитались в Риме. Сложно определить, 
имеют ли эти терракоты отношение только к культам римской армии 
или использовались также в практике греческого населения Тиры.  
В целом, анализ материалов Тиры І–ІІІ вв. позволяет сделать следу-
ющий вывод: несмотря на то, что город был вовлечен в процесс ро-
манизации, и римская религия играла определенную роль в жизни его 
жителей, тем не менее, сохранились традиционные представления, и 
культы греческих божеств оставались ведущими.

К истории Тиры в позднеримскую эпоху
Олег САВЕЛЬЕВ

В 70-х гг. XX в. был открыт и исследован так называемый «послеготский 
дом» в Тире, затем были обнаружены и слои позднеантичного времени. 
Эти объекты вместе с отдельными находками, известными ранее, дали 
твердое основание считать, что город не погиб в середине III в. н.э., во 
время «готских войн», а существовал и дальше, во второй половине III – 
IV в. н.э. Конец его истории связывается с гуннской инвазией в 370-х гг. 
В настоящее время можно говорить о том, что в экономике Тиры вто-
рой половины III – IV в. н.э. наблюдается упадок, сокращение объема 
импорта и натурализация хозяйства. Сохранились внешнеэкономиче-
ские связи с Малой Азией, Боспором, Восточным Средиземноморьем. 
В IV в. н.э. черняховские племена плотно заселили территорию Севе-
ро-Западного Причерноморья. Некоторые из варваров, видимо, посели-
лись в городе. Варвары, которые жили в Тире и округе, получали товары 
в амфорах и импортную посуду. В материальной культуре Тиры заметно 
проступают варварские черты – появляется комплекс карпо-дакийских и 
черняховских вещей. Не исключено, что в Тире располагалось поселение 
черняховского типа, как это было в Ольвии в конце IV – начале V в. н.э. 
В результате обработки комплекса материальной культуры Тиры были 
выделены артефакты, которые датируются не только IV – первой по-
ловиной V в. н.э. (керамика, фибулы и костяные гребни культуры Чер-
няхов–Сынтана де Муреш, монета императора Аркадия [395–408 гг.], 
единичные находки фрагментов стаканов с каплями синего стекла), но 
и более широким хронологическим  диапазоном – IV–VI вв. н.э. (све-
тильники с христианской символикой, палестинские амфоры типа 
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Gaza, Carottes, и фрагменты посуды группы Phocean Red Slip Ware). 
Анализ этих вещей предполагает, что жизнь в Тире продолжалась еще 
и после нашествия гуннов, в первой половине V в. н.э., и соответствен-
но возможно выделение еще одного позднейшего этапа в ее истории. 

О функциональном назначении некоторых построек на поселении 
Алчедар

Сергей ТАРАНЕНКО
Археологический комплекс Алчедар по праву может называться од-
ним из эталонных памятников древнерусского периода в Подне-
стровье. Открытое в 1946 г. городище активно исследовалось в 
50-60-х гг. XX в. Во время раскопок 1987-1989 гг. под руководством 
Т.А. Щербаковой кроме хозяйственных объектов было открыто де-
вять построек с печами каменками. Функциональное значение по-
строек №3 и №4 может, на наш взгляд, получить новую интерпре-
тацию. Мы предполагаем, что они могли использоваться как бани.  
Существование бань в городах Киевской Руси ни у кого не вызывает 
сомнений. Зафиксированы как монументальные конструкции (Киев и 
Переяслав), так и объекты деревянной архитектуры. Одним из первых 
исследователей, обративших внимание на бани как элемент массовой 
застройки древнерусского города, был А.С. Хорошев. Он выделил на 
Троицком раскопе Новгорода несколько подобных объектов. Более 
того, исследователь предложил типологию таких построек и методику 
их идентификации среди прочих объектов. Исходя из предложенной 
методики, постройки №3и №4 могут считаться банями по нескольким 
основным признакам: 
1. Небольшие размеры (№3 – по верхнему краю 1,85х1,75 м, по полу 
1,50х1,35 см; №4 – котлован трапециевидной формы 2,1х1,8х1,6х1,6 м). 
2. Основной объём постройки занимает печь-каменка.
3. В заполнении котлована – минимальное количество находок, харак-
терных для жилищно-хозяйственных комплексов.
Существуют ещё несколько маркеров для определения построек-бань, 
однако они связаны с массовой застройкой и планировочной структурой 
города. А статус Алчедара как древнерусского города пока не подтверж-
дён, хотя оснований для этого, на наш взгляд, достаточно. Такой крити-
ческий анализ функционального назначения построек был проведён на 
Подоле Киева, стационарные исследования на котором продолжаются 
уже почти 70 лет. Среди зафиксированных более чем 350 построек жи-
лищно-хозяйственного предназначения IX-XIII cт. выделено три объек-
та, которые мы склонны считать банями.
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Памятник раннеголоценовой эпохи Юго-Западной Грузии (Аджария)
Гурам ЧХАТАРАШВИЛИ

Исследование археологических памятников юго-восточного Причерно-
морья (Аджария) начинается в второй половине XX века. Были выявле-
ны и изучены несколько интересных памятников открытого типа, среди 
которых выделяется Кобулетское поселение. Изучение памятника про-
водилось в течение 25 лет. Во время археологических работ были вы-
явлены 120 больших и малых ям (мастерские и хозяйственные ямы), 
общее количество находок составляет около 30 тысяч единиц. В боль-
шом количестве выявлены нуклеусы (202 единицы), отщепы (13 231 
единица), пластины (8 537 единиц). Многие из них обработаны ретушью 
и использовались как орудия труда. Из всех орудий в наибольшем ко-
личестве представлены резцы (1 474 единиц), скребки (399 единиц), а 
также сверла, скребки-резцы, пилообразные, вкладышеобразные, но-
жевидные пластины и другие материалы.
Многие пластины из памятника обработаны ретушью на разных плоско-
стях (с двух сторон). Из микролитических пластинок привлекают внима-
ние пластинки с затупленным краем, которые широко распространены 
так же в памятниках Верхнего палеолита и Мезолита. Орудий этого типа 
значительно больше в Кобулети (50 единиц). Присутствие в памятниках 
типа Кобулети пластинок с затупленным краем указывает на сохране-
ние и развитие традиций Верхнего палеолита и Мезолита, преемствен-
ность в развитии.
Надо отметить, что многие материалы микролитического характера. 
Среди них нет геометрических (трапеция, сегменты, треугольники) ору-
дий, которые характерны не только для Закавказья, но и для Северного 
Кавказа, Крыма, Украины, Средней Азии, Прикаспия и Передней Азии.
Многочисленные материалы, добытые в Кобулети (резцы, скребки, 
ножи и т.д.), достоверно показывают, что основным занятием племен 
была охота. Кобулетский памятник датируется ранним неолитическим 
периодом.
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CONSERVARE, VALORIFICARE ȘI PROMOVARE 
A PATRIMONIULUI CULTURAL / 

CONSERVATION, REVALUATION AND PROMOTION 
OF THE CULTURAL HERITAGE

Agenţi biologici implicaţi în deteriorarea cărţilor
Elena ARDELEAN, Mina Adriana MOSNEAGU 

În cadrul proceselor de degradare şi deteriorare a materialelor ce alcătu-
iesc fondurile bibliotecilor şi arhivelor, cele de tip biologic sunt printre cele 
mai frecvente: în anumite condiţii microclimatice sau în cazuri excepţionale 
ele pot căpăta aspecte şi proporţii dezastruoase. Cei mai importanţi agenţi 
biologici implicaţi în deteriorarea cărţilor şi a documentelor cu suport pape-
tar sunt microorganismele, insectele, rozătoarele. In cercetările realizate s-a 
remarcat prezenţa unui număr mare de specii de insecte dăunătoare, deter-
minată de varietatea materialelor din structura cărţilor vechi (hârtie, carton, 
lemn, piele, textile, adezivi, materiale sintetice adăugate în timp). Speciile 
semnalate aparţin ordinelor Blattodea (familia Blattidae), Coleoptera (fami-
liile Anobiidae, Curculionidae, Dermestidae, Ptinidae), Lepidoptera (familia 
Tineidae), Psocoptera (familiile Liposcelidae, Trogiidae, Psillipsocidae), Thy-
sanura (familia Lepismatidae).
Pe lângă pagubele produse de agenţii biologici asupra documentelor (de-
gradarea enzimatică a celulozei, degradarea materialelor proteice, scăderea 
pH-ului hârtiei provocat de produşii acizi ai metabolismului fungic sau bacte-
rian, alterările cromatice, deteriorările fizico-mecanice ireversibile ale hârtiei: 
orificii, galerii, rosături, înţepături produse de insectele bibliofage etc.), nu 
trebuie neglijat impactul negativ asupra personalului din biblioteci şi arhi-
ve. Microorganismele identificate în cărțile vechi au capacitatea de a infesta 
operatorii, producând în special infecții respiratorii și dermatologice. Mico-
toxinele produse de fungi provoacă micotoxicoze – „otrăvirea” organismului 
cu substanţe toxice eliberate de fungi pe substrat, simptomele fiind similare 
cu cele din intoxicaţiile cu pesticide sau cu metale grele. Acarienii care pa-
razitează insectele dăunătoare cărților, se transmit persoanelor care intră în 
contact cu obiectele infestate, provocând acarioze.

Perspectivele păstrării și dezvoltării dirijate a autenticului național
Rodica CALISTRU 

Comunicarea va cuprinde informații despre: specificul tradițional de constru-
ire, garnisire a caselor, în mod special stâlpii, frontonul caselor, destinația în-
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căperilor. Casa mare: stiluri de împodobire. Lăicerele de pe peretele central, 
coloritul și ornamentica, simbolul chenarelor și unor ornamente specifice, 
răsturnarea de decor produsă în sec. XX.
Prosoapele, semnificația acestora, motivele ornamentale și doleanțele ex-
primate prin acestea. Prosoapele nuntașilor, nașilor, mirilor (de cununie), de 
legat mâinile, prosopul de pe peretele central al casei mari, de icoană, pro-
soape pentru înmormântare, simbolica, coloritul și stilul acestora. 
 Pâinea de ritual: Colacul din Casa Mare; pentru nănași, tineri, jemnele mi-
resei, nuntașilor. Colaci pentru urători, copii, maturi. ”Crăciunul”, ”Ajunul”, 
”Sfinții”, ”Hulubașii”, ”Pasca” , ”Pupăza”- specificul de împletire și doleanțele 
exprimate prin acestea (simbolistica). Colacii de înmormântare; scara, hulu-
bii, covata, ciurul, puntea etc. și simbolistica (doleanțele exprimate prin ei).
Portul popular: cămăși de dormit, de purtat prin ogradă, de ieșit prin sat, la 
muncă, costumul național de gală, specificul de croit, materia primă, specifi-
cul de croi și ornamentare pentru: cămașa bărbătească, brâile, ițarii, cojoci-
ca, sumanul, opincuțele. Unele deosebiri zonale.
 Iile: croiul, ornamentica și simbolistica pentru râuri, altiță, încreț, margini.
Broderiile: tehnicile străbune: punctul bătrânesc, chilimul, cheițele ș.a.,  cu 
demonstrarea exponatelor de broderii pentru icoană, din anii 1938–1941 cu 
semnificații culese de la autoare /simbolul romburilor, unghiurilor, zăluțelor, 
împărțirii în patru a ornamentelor, chenarului, pătratului (cadrelașului) liniilor 
drepte, ondulate, florilor de cicoare, trifoi, frunzelor de stejar, viței de vie,  
ghirlandelor florilor simple, păsărilor simple. Simbolul cucoșului din covoare, 
broderii, de la fântâni, răstigniri, frontoane de casă.
Pomul vieții pornit din triunghi, ghiveci, cu rădăcinile afară etc. simbolul pere-
chii, bărbatului, femeii, căsătoriei. Pasări neobișnuite, pasărea ”Fenix”. Deo-
sebirile dintre motiv și simbol ornamental.

Restaurarea unui „Titlu definitiv de proprietate”
Cristina Maria CÎMPIANU 

În laboratorul de restaurare al Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” din Vas-
lui a fost adus spre restaurare un „Titlu definitiv de proprietate” emis în anul 
1923 (25 ianuarie) pe numele lui Costache C. Chetreanu din comuna Bo-
țești, județul Fălciu. Acesta a fost împroprietărit pe un lot de 3 ha și 5000 mp 
din moșia Mândrești, fosta proprietate a domnului Mihai Munteanu, situată 
în aceeași comună, Boțești. Este menționat faptul că suma de 4350 lei și 50 
bani a fost complet achitată, drept care s-a eliberat titlul definitiv de propri-
etate. 
Suportul din hârtie pe care sunt tipărite toate informațiile acestui act se află 
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într-o stare precară de conservare, actul fiind însoțit și de fotografia propri-
etarului.
Din analiza stării de conservare a obiectului studiat se poate concluziona că 
acesta a suferit degradări combinate: fizice, chimice, mecanice, biologice şi 
sociale, ca efect al manipulării şi păstrării sale în condiții necorespunzătoare, 
al intervențiilor empirice, al atacului biologic, al infiltrărilor de apă şi creșterii 
nivelului acidității. Degradările fizico-mecanice au dus la îmbătrânirea ma-
terialelor componente, fapt manifestat prin pierderea agentului de încleiere, 
depuneri de praf și murdărie, pierderi de material suport, fisuri și rupturi ale 
materialului suport. Degradările chimice au determinat îngălbenirea și fragi-
lizarea hârtiei datorită oxidării lanțurilor celulozice, degradări de natură cro-
matică, precum și creșterea acidității hârtiei (pH = 5). Degradările sociale au 
avut ca rezultat îndoirea colțurilor prin manipulări necorespunzătoare. 
Lucrarea de față își propune să prezinte descrierea stării de conservare a 
documentului precum și etapele de restaurare ce au fost efectuate pentru 
salvarea acestui martor al istoriei locale. 

Forme inovaționale de promovare și valorificare a patrimoniului cultural
Veronica COSOVAN

Patrimoniul cultural reprezintă moștenirea generațiilor trecute, percepută de 
oameni  ca find o reflecție și expresie a evoluției valorilor, credinței, cunoș-
tințelor și tradițiilor derivate din experiența dobândită prin progres. Acesta 
rezultă din interacțiunea dintre oameni și societate, transmisă posteriorității.
Cercetătorii consideră că particularitatea epocii actuale este marcată de 
două mari transformări. Prima se referă la procesul de formare a unei noi 
paradigme culturale, pe când cea dea doua vizează dezvoltarea galopantă 
a domeniului comunicațiilor tehnologice. Metamorfozele sociale – răsfrânt 
și asupra bibliotecii, resimțite puternic nu doar asupra întregului sistem de 
resurse a bibliotecii dar și asupra rolului bibliotecii pentru societate, prin ex-
tinderea și diversificarea funcțiilor ei. Schimbările în cauză generează noi 
modele de dezvoltare a bibliotecii, care asigură viabilitatea acesteia ca insti-
tuție multifuncțională în contextul unei societăți a cunoașterii integratoare și 
contribuie totodată la schimbarea percepției societății moderne, prin crearea 
imaginii pozitive, datorită accesului gratis la resursele sale și nu numai. 
În studiul de față autoarea relatează despre experiența Bibliotecii Naționale 
în dezvoltarea noilor forme de promovare a patrimoniului național prin imple-
mentarea unui nou serviciu – crearea Muzeului Cărții în cadrul secției Carte 
veche și rară. Subiectul este centrat pe activitatea Muzeului Cărții, direcțiile 
de acțiune și instrumentele utilizate în promovarea patrimoniului cultural. Im-
plementarea unei astfel de experiențe a fost marcată de creșterea colecțiilor 
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patrimoniale de unicat, interesul și grija față de valorificarea patrimoniului 
documentar, dar și de conturarea unei noi funcții a bibliotecii, cea memori-
ală, care în ultimii 10 ani este tot mai des abordată de către specialiștii în 
domeniu. 
Pornind de la viziunea Muzeului Cărții, care vizează crearea legăturii între 
patrimoniu – educație – cultură, între trecut și prezent, putem cu certitudine 
afirma că biblioteca își consolidează poziția sa ca centru al culturii naționale 
și contribuie la  revigorarea memoriei colective a societății moderne, la apre-
cierea și punerea în valoare a patrimoniului cultural. Noua formă inovaționa-
lă de promovare și valorificare a patrimoniului cultural va permite includerea 
Bibliotecii Naționale în intinerarul turismului cultural moldovenesc.

Restaurarea unei icoane a Sfântului Dumitru 
Georgiana Nicoleta DERSCARIU

Icoana ,,Sfântul Dumitru” de la Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din 
satul Hilişeu-Crişan, judeţul Botoşani aparţine secolului al XIX-lea, ea fiind 
folosită în scop liturgic. Aceasta este de factură românească, realizată de un 
autor anonim, având lungimea de 395 mm, lăţimea de 300 mm şi grosimea 
de 17 mm. 
Icoana este realizată în tempera pe un suport dreptunghic cu un fond ocru, 
asemănător hainelor şi coifului milităresc. Aceasta are o reprezentare unică 
şi deosebită, deoarece ,,Sfântul Dumitru” este reprezentat ca militar în haine 
de luptă. Sfântul este încadrat până la jumătate cu faţa uşor spre stânga. 
Îmbrăcămintea acestuia constă în trei elemente şi anume: o mantie de cu-
loarea roşie, roșul simbolizând culoarea martirului, un scut, având culoarea 
ocru închis şi se observă pe dedesubtul scutului, o tunică albastră, numită 
anteriu pe care o ia orice soldat, iar pe cap un coif de luptă, având culoarea 
asemănătoare cu armura. ,,Sfântul Dumitru” ţine în mâna dreaptă o cruce, 
simbolizând răstignirea voii proprii prin vieţuirea monahală şi o trestie, iar în 
mâna stângă, scutul şi suliţa de apărare. Trestia şi suliţa din această icoană 
semnifică instrumentele Patimilor Mântuitorului. Aureola sfântului este reali-
zată din raze.
Icoana ,,Sfântul Dumitru” este realizată în tehnica tempera şi ulei pe lemn, 
pe un singur panou, cu o ramă îngustă albă, de aici reieșind stilul neobizan-
tin cu influențe realiste.
Culorile predominante din pictură sunt ocru, albastru şi roşu, iar nonculorile 
ieşite în evidenţă în această icoană sunt albul şi griul.
Din punct de vedere al stării de conservare, icoana ,,Sfântul Dumitru” din 
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satul Hilişeu – Crişan prezintă fisuri, pierderi ale stratului pictural spre latura 
inferioară precum şi întunecarea stratului pictural, cât şi a suportului de lemn 
datorită folosirii icoanei în cultul bisericesc. 

Particularităţile construcţiilor pentru păstrarea produselor alimen-
tare în arhitectura vernaculară şi în mediul urban al Chişinăului,                                  
mij. sec. XIX – încep. sec. XX

Natalia IURCENCO
Unul din elementele tradiţionale şi specifice arhitecturii vernaculare moldo-
veneşti sunt beciurile (gheţăria) pentru păstrarea alimentelor. Construcţia 
gheţăriilor permitea păstrarea în beciuri temperatura la +5–8 grade, optimă 
pentru păstrarea produselor uşor alterabile. Erau şi soluţii de îngheţare a 
cărnii. La început era săpată groapa, apoi erau ridicaţi pereţii şi construit 
planşeul din lemn, deasupra era turnată movila din pământ. Ghiaţa necesară 
era scoasă iarna prin copci, făcute in lac sau râu, şi tăiate în blocuri regulate, 
pentru o mai bună aderare între ele, şi pentru a nu permite formarea golurilor 
de aer. În comparaţie cu construcţiile similare, răspândite larg în Europa de 
sud-est şi sud-vest, inclusiv în Rusia, soluţionate în exclusivitate funcţional, 
în Moldova ele erau dotate cu deosebite calităţi artistice. Beciurile erau o 
parte a complexului gospodăresc, proprietarii acordându-le un caracter fes-
tiv, în spiritul stilisticii generale al fiecărei gospodării. Printr-o deosebită diver-
sitate se distingeau pivniţele din partea centrală a Moldovei şi din zona râului 
Răut. O atenţie sporită a fost acordată siluetei pivniţei şi a părţii sale frontale, 
decorat cu sculpturi, fie flori tradiţionale de piatră, fie obeliscuri sau pirami-
de, ce atribuiau acestor construcţii eleganţă şi monumentalitate. În casele 
de raport din Chişinău la începutul secolului XX în acelaşi scop al păstrării 
alimentelor erau prevăzute camerelor frigoriferice, instalate în nişele de sub 
pervazele ferestrelor, cu folosirea locală pentru peretele exterior al pietrelor 
de coteleţ mai subţiri sau executate din cărămidă, cu grile speciale care 
permiteau circularea aerului rece din stradă (instalaţii cunoscute în casa de 
raport, str. Puşkin, intersecţie cu str. Bucureşti). În interiorul casei, astfel de 
frigidere păreau dulapuri încorporate cu uşi. Ceva similar s-a păstrat până 
la mijlocul anilor ‚60 în casele din perioada sovietică, numite ”hruşceviste”.

Valorificarea economică a patrimoniului muzeal ca platformă pentru 
conservarea și promovarea patrimoniului cultural

Marina MIRON, Viorel MIRON
În cadrul procesului continuu de globalizare, rămâne importantă evoluția 
conservării și promovării diversității culturale, unul din instrumentele eficien-
te fiind muzeul. În ultimele decenii au fost adoptate mai multe acte legislative 
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relevante activității muzeale. Totodată în condițiile actuale muzeul trece de 
la aceea ce crede că este bine pentru public, la deservirea cu adevărat a ce-
rințelor publicului. În același timp, în conformitate cu Legea muzeelor, adop-
tată în 2017, muzeele obțin mai multă independență financiară „de jure”, dar 
„de facto” nu sunt pregătite pentru asigurarea durabilității și autofinanțării. În 
urma cercetării situației în mai multe muzee de pe teritoriul Republicii Moldo-
va (20 instituții preponderent din mediul rural), am constat că activitatea eco-
nomică proprie a acestora se rezumă la taxe de intrare, taxe pentru filmări 
și închiriere de spații disponibile. Aceasta îngustează mult capacitatea de 
autosustenabilitate a muzeelor, care au și alte posibilități legale de a atrage 
mijloace financiare pentru propria dezvoltare prin conservarea mai multor 
obiecte de patrimoniu în fondurile muzeale, pentru promovarea mai activă 
a instituției. În opinia autorilor pentru satele din Republica Moldova cea mai 
bună opțiune ar fi crearea unor complexe turistic-muzeale, care să permită 
asigurarea îndependenței economice, prin formarea unui cluster. În acest 
caz, câteva structuri cu funcții diferite (muzeu, centru de meșteșuguri popu-
lare și agropensiune cu servicii de cazare și alimentare), dar care deservesc 
același beneficiar (vizitatorul sau turistul), ar putea fi situate într-o singură 
curte sau în vecinătatea imediată. Prin urmare, oricine dintre vizitatori ar 
putea primi servicii depline și variate, oferindu-i șansa de a cunoaște îndea-
proape cultura materială și imaterială a satelor moldovenești, bucătăria loca-
lă, posibilitatea de co-participare la unele obiceiuri și ritualuri, sejurul în case 
cu interioare tradiționale. Totodată, acest complex poate funcționa în calitate 
de Centru de informare a turiștilor, oferindu-le și diverse excursii tematice. 
După acest model funcționează structuri similare din Bulgaria sau România.
  
Patrimoniul şi valorificarea lui în Republica Moldova: realităţi şi 
deziderate

Elena PLOŞNIŢA
Interesul faţă de patrimoniul cultural în Basarabia datează încă de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi este într-o continuă schimbare şi dezvoltare. Pe par-
cursul anilor acest interes a fost exprimat prin diverse reglementării instituţi-
onale şi juridice, prin crearea unor instituţii de profil. Conceptul de patrimoniu 
s-a schimbat semnificativ în ultimele decenii, au apărut noi abordări, pe plan 
internaţional sunt evidenţiate noi tipuri de patrimoniu, apar noi relaţii între 
stat şi instituţiile ce gestionează direct patrimoniul. Peste tot în lume, poli-
ticile de patrimoniu, bine elaborate şi implementate, contribuie la ridicarea 
calităţii vieţii oamenilor, la dezvoltarea durabilă, la dezvoltarea socială – prin 
protejarea memoriei sociale. Problemele care îi preocupă pe specialiştii din 
domeniul patrimoniului, acum, la începutul secolului XXI, nu mai sunt cele 
despre: „De ce sau cum ar trebui să protejăm, să restaurăm sau să punem 
în valoare patrimoniul”, ci mai curând: „Pentru cine ar trebui să o facem?” 
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Acesta este chiar demersul explicativ al Convenţiei cadru de la Faro privind 
valoarea patrimoniului cultural pentru societate, care fundamentează întreg 
procesul Strategiei patrimoniului cultural european pentru secolul XXI. Dar 
ce se întâmplă în Republica Moldova, stat-parte la marea majoritate a Con-
venţiilor internaţionale cu privire la patrimoniu. Există anumite realizări. Dar, 
este necesar să recunoaştem că nu avem închegată construcţia legislativă 
şi nici cea instituţională în ceea ce priveşte patrimoniul mobil şi imobil, profe-
sionalizarea domeniului este doar la început de cale, cercetarea patrimoniu-
lui, în mod special, al celui imobil, se face cu mare handicap (fără documen-
tarea şi clasarea monumentelor istorice), nu există o concepţie naţională de 
gestionare şi promovare a patrimoniului. Sunt probleme care urmează a fi 
puse în discuţie în scopul identificării căilor de rezolvare.

Centrele de creație pentru copii și tineri – promotoare a patrimoniului 
cultural național

Valentina URSU
Un loc aparte în identificarea, cunoașterea și valorificarea patrimoniului cul-
tural îl au Centrele de creaţie pentru copii și tineri. Ele au o bogată experien-
ţă istorică, activând şi în perioada sovietică. În condiţiile dominației ideologiei 
comuniste ele au fost obligate să se subordoneze directivelor PCUS. Cu 
toate acestea, aceste instituţii au oferit copiilor şi adolescenţilor posibilitatea 
de a-şi dezvolte abilitățile artistice, permiţându-le multora să-şi organizeze 
timpul liber, să-şi facă noi prieteni, să aleagă profesiile artistice etc. 
După destrămarea URSS toate instituţiile, care într-un fel sau altul au fost 
sprijinite de PCUS şi Comsomol, au fost lăsate în voia sorții şi au supravieţuit 
graţie entuziasmului, devotamentului şi jertfirii de sine a colaboratorilor lor. 
Dar, treptat, statul a conștientizat importanța lor și astăzi instituţii extrașco-
lare funcţionează practic în toate centrele raionale şi unele localităţii săteşti. 
Ele sunt subordonate Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării şi autorită-
ţilor publice locale. 
O rodnică activitate de promovare a patrimoniului cultural desfăşoară Cen-
trele de creaţie din Făleşti, Chişcăreni, Soroca, Bieşti, Cahul, Ştefan-Vodă, 
Râşcani, Rezina, Criuleni, Hânceşti etc. Numeroase sunt activitățile orga-
nizate de aceste instituții : sărbători, festivaluri, concursuri, concerte, pre-
zentări teatralizate, întâlnii cu personalități notorii, proiecte de promovare a 
istoriei și culturii localităților etc.
Sunt binecunoscute în republică colectivele artistice ce funcţionează în ca-
drul Centrului republican pentru copii şi tineret – ARTICO din Chişinău: an-
samblul etno-folcloric „Edera”, studioul coral „Lia-Ciocârlia”, studioul artistic 
„Spectrul”, ansamblul de dansuri „Soarele” ş.a.
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Нетленные сокровища книг кириллической печати (по фондах На-
циональной библитеки Украины им. В.И. Вернадского)  

Лариса РЕВА
Фонды Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского 
насчитывают свыше 14 млн. единиц хранения. Одним из крупнейших 
в Украине является отдел старопечатных и редких изданий, в фондах 
которого представлены не только  образцы западно-европейской 
печати XV –XVІ ст.– палеотипов, книги знаменитых европейских 
центров  –Альдов, Этьенов, Плантенов, Эльзевиров, но и уникальные 
кириллические издания  – инкунабулы Ш. Фиоля  – первого славянского 
книгопечатника, живущего в Кракове [1], «Апостол» И. Федорова, образцы 
типографий Львовского братства, Острожской, Киево-Печерской, 
Почаевской, Виленской, Новгород-Сиверской, Бердычевской и других 
друкарень [2], [3], [4], [5], [6], [7]. 
Книги  кириллицей появились в  конце XVст. В 1491 г. Швайпольт Фиоль 
издал в Кракове «Триодь постную», которая есть в наших фондах. 
Уникален также «Часослов» (Краков — 1491). Хорошей сохранности 
«Служебник» (Венеция— 1554). Огромной  ценности  Московский 
«Апостол»1564 г. Ивана Федорова и Петра Мстиславца, а также Львовский 
«Апостол» 1574 г. Ценнейшая «Острожская Библия»1581 г. Имеется 
также учебник старославянского языка «Грамматика славенские...» 
Мелетия Смотрицкого (Евью, 1619), который М..Ломоносов называл 
«вратами своей учености». Богат отдел  книгой Транквилиона 
(Ставровецкого) Кирилла «Зерцало богословия» (Почаев, 1618),  
«Патериком Печерским» (Киево-Печерская лавра, 1702),  «Лексиконом 
славено-российским, имен толкованием»  Памвы Беринды (1627)—
один из самых значимых изданий типографий Украины, словарь, 
содержащий 6982 термина не только энциклопедического характера, но 
и являющийся первенцем восточнославянской лексикографии, итогом 
25-летней работы мастера. Словарь, безусловно, способствовал 
развитию родного языка, равноправной и самобытной культуры. Есть 
в фондах также труд Магницкого Леонтия «Арифметика, сиречь наука 
числительная» — энциклопедия математических наук, издана в 1703 
г. и до средины XVIII ст. служила основным учебником, пособием по 
математике .
«Имеет глубокое содержание мысль о том, что древние произведения 
искусства, письменности являются не просто объектами исследований 
или восхищения, в них сохраняется  генетический код народа, они 
продолжают принимать участие в его жизни и влияют на него» (Я. 
Запаско) .
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ETNOLOGIE: PROBLEME GENERALE ŞI ABORDĂRI 
INTERDISCIPLINARE /

ETHNOLOGY: GENERAL PROBLEMS AND INTERDISCIPLINARY 
APPROACHES

Sfântul Mucenic Haralambie – ocrotitorul împotriva ciumei: interferenţe 
onomastice, istorice şi etnologice

Valentin ARAPU
Haralámpie este numele augural de origine greacă Haralámpios / 
Haralámpos sau Haralámphis, atestat în epoca creştină. În primele se-
cole ale erei noastre prenumele Haralámpie era folosit în strânsă legătu-
ră cu semnificaţia celor două elemente componente onomastice: hará în 
greacă „bucurie, încântare, entuziasm” şi radicalul lamp- din verbul lámpo 
– „a lumina, a străluci”. În spaţiul românesc prenumele Haralambie este 
cunoscut sub următoarele forme: Haralamb, Haralap, Haramb, Alampie. 
Marele Sfânt Mucenic Haralambie a fost episcop de origine greacă în ceta-
tea Magnezia din Asia Mică. Împreună cu enoriaşii săi a fost persecutat de 
către împăratul Septimius Severus (193–211). Episcopul Haralambie a fost 
torturat, jupuindu-i-se pielea de pe tot corpul şi fiind decapitat cu sabia în 
anul 198. A fost martirizat în anul 202. În timpul vieţii sale i-au fost atribuite 
mai multe minuni, iar jertfa sa în numele credinţei a determinat-o pe fiica 
împăratului, Galina, să se convertească la creştinism. Anume ea a şi dat 
pământului trupul martirului Haralambie. Sfântul Haralambie este cunoscut 
ca fiind apărător de boli, ciumă şi foamete. O legendă din Bucovina spune că 
Sf. Haralambie a coborât din cer pe pământ, întrebându-i pe oameni ce dar 
ar trebui să ceară de la Dumnezeu. Pământenii l-au rugat pe Sf. Haralambie 
ca Dumnezeu să-i dea în stăpânirea sa Ciuma. Domnul a acceptat dorinţa 
oamenilor şi Sf. Haralambie s-a întâlnit cu ciuma „care umbla pe pământ 
şi aducea foarte multă stricăciune în omenire”. A urmat o confruntare, Sf. 
Haralambie reuşind să imobilizeze ciuma, legând-o „cu un lanţ greu de fier”.  
În tradiţia populară românii credeau că Sf. Haralambie este stăpânul tuturor 
bolilor: trimite ciuma asupra oamenilor haini; calcă în picioare moartea când 
iese de sub ascultarea sa; provoacă dureri de măsele; este ocrotitorul vitelor, 
ajutând să sporească turmele. 
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Imaginea oraşului Chişinău: şiruri de asocieri ale tinerilor de etnie rusă
Maria AXENTI

Studiile de imagologie sunt în creştere în ultima perioadă, însă, din păca-
te rămâne restrâns numărul de cercetări locale din acest domeniu. Scopul 
studiului de faţă este de a elucida cum tinerii percep oraşul Chişinău şi de a 
încerca reconstruirea imaginii bazate pe asocieri, opoziţii şi comparaţii. Din 
punct de vedere metodologic, au fost efectuate un şir de anchetări şi intervi-
uri cu tineri de etnie rusă cu vârste între 17 și 18 ani (elevi ai Liceului Rus „N. 
Gogol” din Chişinău). Datele obţinute au fost segregate pentru a putea forma 
un tablou comun. Analizând şirul de asocieri obţinute putem conchide că în 
general Chişinăul are o imagine pozitivă, în prim plan evidenţiindu-se aso-
cierile de tipul: „oraş natal”, „oraş verde”, „oraş frumos”. Pe lângă asocierile 
pozitive, sunt şi numeroase negative, care se referă, de cele mai multe ori, la 
calitatea infrastructurii şi întreţinerii teritoriului: „neîngrijit”, „trotuare sparte”, 
„uitat”, „murdar”. Astfel, rezultatele studiului au un caracter ştiinţific în dome-
niile antropologiei urbane, etnologiei şi imagologiei, dar, în același timp, au 
și un caracter aplicativ. Acestea pot fi utilizate la elaborarea politicilor urbane 
şi de dezvoltare a turismului intern şi receptor.

Prelucrarea lemnului – meșteșug al bulgarilor din spațiul urban
Emilia BANCOVA

Printre migranții transdanubieni, cei mai mulți dintre ei fiind agricultori și cres-
cători de vite, au fost mulți meșteri care se ocupau de prelucrarea lemnu-
lui și aveau abilități în finisarea obiectelor din lemn și în construcții. Abilități 
elementare de tâmplărie aveau toți țăranii. Fiecare proprietar al casei a fost 
capabil să producă de sine stătător unelte pentru lucrările agricole, precum 
și obiecte de uz casnic. Din cauza lipsei de material lemnos, tradițiile de 
prelucrare artistică a lemnului nu au fost atât de dezvoltate în rândul imi-
granților bulgari, cum ar fi, de exemplu, în rândul moldovenilor sau românilor 
care locuiau în zona de codru. Dar spre sfârșitul secolului al XIX-lea, meș-
terii din mediul rural, sub influența meseriașilor din coloniile germane, care 
locuiau în vecinătatea grupurilor etnice din sudul Basarabiei, au început să 
producă mobilă conform modelelor orășenești, să-și decoreze produsele cu 
incrustații și sculptură în lemn. Începând cu anii 50–60 ai secolului al XX-lea, 
bulgarii, ca și restul populației țării, procurau inventarul agricol și toate obiec-
tele de uz casnic din magazine. Cu toate acestea, tâmplarii artizani au fost 
solicitați până în anii 90 ai acestui secol. Odată cu apariția noilor tehnologii, 
a materialor și instrumentelor moderne de prelucrare a lemnului, în Tvardița 
și Taraclia au apărut antreprenori tineri, cu studii speciale, care au început 
să producă mobilă, uși și ferestre, precum și obiecte decorative din lemn, 
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foișoare  etc., conform cataloagelor de specialitate din Occident. De obicei, 
ei folosesc modele industriale cunoscute, dar în același timp oferă modele 
proprii, prelucrate creativ sau realizează produse conform modelului propus 
de către client. Ei lucrează cu unelte moderne noi și cu material lemnos de 
înaltă calitate, folosind lacuri și vopsele moderne. Produsele lor, care sunt 
destul de competitive cu cele din fabrică, sunt solicitate în aceste orașe și 
în satele învecinate. Conform observațiilor noastre și în comparație cu alte 
așezări bulgărești, în Tvardița și Taraclia a devenit posibilă deschiderea unor 
astfel de ateliere private doar pentru că localitățile respective au primit statu-
tul de oraș; aici se fac unele investiții mici și spre deosebire de satele depo-
pulate, aici se observă un flux de populație aptă de muncă.

Transformarea identităţii religioase în modernitate
Dina BARCARI

Religia a fost mereu un element important al identităţii personale şi sociale, 
având o influenţă formativă majoră asupra gândirii şi comportamentului omu-
lui, care l-a motivat să adere la principii etice şi norme morale tradiţionale, să 
mediteze asupra naturii umane şi asupra scopului vieţii, să manifeste altruism 
faţă de semenii săi şi să practice o relaţie personală cu divinul prin rugăciune. 
Însă ultimii 30–40 de ani au adus rapide schimbări economice, datorită dezvol-
tării comunicaţiei şi tehnologiei IT, creşterii mobilităţii sociale. Ca urmare s-au 
produs importante modificări demografice. Acestea, la rândul lor, au provo-
cat schimbări în normele familiale şi tradiţionale. Noua generaţie s-a pome-
nit între vechile tradiţii morale şi noile realităţi sociale. Identitatea religioasă 
preluată prin tradiţiile culturale a fost pusă în faţa ispitei de a fi „perfectată” 
cu una adoptată sub presiunea noii realităţi sociale. Din cele relatate reiese 
că scopul principal al unei culturi nu constă în afirmarea propriei identităţi şi a 
diversităţii sale, ci în înrădăcinarea acelor valori care sunt comune umanităţii 
în general şi persoanelor ca indivizi, pentru ca să se poată realiza vocaţia lor. 
În consecinţă, cultura, în schimbarea sa dinamică, tinde spre universalitate, 
care la rândul său este o premisă relevantă pentru un posibil dialog intercul-
tural. Din moment ce există o legătură strânsă între cultură şi religie, orice 
dialog interreligios este şi un dialog intercultural. De aceea, cei doi parteneri 
de dialog trebuie să-şi afirme capacităţile personale pentru menţinerea aces-
tui dialog intercultural. Observăm că astăzi religiile nu sunt în conflict unele 
cu altele, ci mai curând identitatea religioasă este o componentă a carac-
terului oamenilor, naţiunilor sau grupurilor de naţiuni aflate în conflict. Altfel 
spus, rolul identităţii religioase ca şi parte a identităţii grupurilor aflate în 
conflict este în creştere. Momentul pus în prim plan astăzi când mase imen-
se de musulmani din Libia, Siria ş.a., fugind de sărăcie, război şi terorism, 
imigrează în Europa, punând în pericol identitatea religioasă a acesteia.
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Casa ca imagine a spațiului „propriu” în folclorul cântat al bulgarilor 
din Moldova și Ucraina

Nadejda CARA
În textele folclorice omul este reprezentat în centrul lumii care îl înconjoa-
ră, adică într-un spațiu perceput ca „al său” sau „străin”. Un loc „propriu”, 
în care omul se simte în siguranță, este, în primul rând, spațiul lui domes-
tic, în centrul căruia se află casa, curtea și construcțiile anexe. Casa re-
prezintă spațiul de locuit al omului, fiind un simbol al bunăstării și bogă-
ției familiei sale. Atât casa, cât și părțile ei componente, își au propria lor 
funcție în viața de zi cu zi a omului, comportând în acest sens o semni-
ficație anume. Subiectul atenției noastre îl constituie casa și caracterul ei 
simbolic în folclorul cântat al bulgarilor din Moldova și Ucraina. În textele 
cercetate de noi (2.500 de cântece), se regăsește următorul vocabular: 
къща (casă), чардак (terasă acoperită de la nivelul doi al casei), комин 
(horn), врата (ușă), пенджура (fereastră). Cel mai des menționată în 
cântece este casa, în legătură cu faptul că acolo locuiesc persoane tine-
re. Mireasa și mirele sunt apreciați după cum arată casa lor părintească. 
Într-un cântec, de exemplu, mama și sora îl sfătuiesc pe un tânăr să-și ia 
o mireasă dintr-o casă (къща), în care hornul (комин) este văruit, ceea ce 
semnifică avuția și spiritul gospodăresc al acestei familii. Este considerată 
avută mireasa care locuiește într-o casă cu чардак. O astfel de mireasă nu 
toarce lână, dar mătase, și face șiraguri din monede de aur. O casă bună 
ar trebui să fie construită pe un loc ridicat, un deal, unde bate vântul și stră-
lucește soarele. Fereastra casei (пенжджура) reprezintă hotarul prin care 
lumea interioară a familiei comunică cu lumea exterioară, „străină”. Casa 
și părțile ei interioare nu sunt menționate niciodată în legătură cu munca, 
bătrânețea sau trecerea în neființă. În casă este adusă tânăra soție, tot aici 
se adună părinții, fiii, nurorile, nepoții, adică întreaga familie. Casa poartă un 
caracter simbolic pozitiv, deoarece reprezintă un spațiu „al său”, care prote-
jează omul de lumea „străină”, din afară.

Identitatea romilor ca bază pentru integrare, segregare sau incapsulare?
Natalia CAUNOVA 

Instruirea reprezintă o modalitate de adaptare eficientă a romilor la societa-
tea contemporană. Problema majoră constă în identificarea procesului de 
instruire, ţinându-se cont de particularităţile copiilor romi. Sunt evidenţiaţi 
factorii care împiedică şi promovează includerea copiilor romi în sistemul de 
învăţământ (statutul etnic, cultura şi imaginea lumii, statutul socio-economic 
etc.). Markerii culturali importanţi pentru tinerii romi sunt: tradiţiile, ritualu-
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rile și obiceiurile, limba. Markerii care duc la consolidarea cu alte grupuri 
etnoculturale sunt: locul de trai comun, religia şi trecutul istoric comun. La 
tinerii romi am determinat o identitate etnică pozitivă. Analiza comparativă 
a conţinutului autostereotipului la tineri şi adolescenţi, a permis evidenţie-
rea calităţilor centrale pentru ambele grupuri – activ, comunicabil, curat. Mai 
puţin atrăgătoare au fost calităţile: fricos, lacom, făţarnic. Studierea afilierii 
etnice a arătat că la tinerii romi prevalează motivele de afiliere etnică (un 
nivel înalt de apartenenţă grupală şi satisfacția sentimentului de apartenenţă 
grupală), mai puţin este reprezentat grupul oscilatorilor. Situaţia socială este 
percepută de cei mai mulți dintre romi ambiguu (grupul oscilatorilor). În struc-
tura „Eu-concepţiei” sunt mai accentuate: categoriile de personalitate, genul 
şi familia; mai puţin – cetăţeanul Moldovei şi religia.

Sărbătorile creştine de iarnă în memoriile copiilor deportaţi din Basara-
bia (1940–1941, 1944–1953)

Ludmila COJOCARU 
„Aşezările speciale” în Siberia şi Kazahstan, formate în mare parte din familii 
deportate din regiunile căzute sub ocupaţia sovietică, drept urmare a sem-
nării pactului Ribbentrop–Molotov şi anexei secrete, a perturbat dramatic 
buna rânduială a lucrurilor, valorile etno-culturale şi încrederea în ziua de 
mâine în rândul basarabenilor exilaţi. În scopul „reeducării contingentului de 
deportaţi”, regimul şi propaganda sovietică a întreprins eforturi sistematice 
pentru a impune înstrăinarea de tradiţiile şi de rădăcinile culturii naţionale, 
vidul creat urmând a fi umplut cu modele de factură sovietică. Comunicarea 
va prezenta mecanismele culturale de depăşire a situaţiilor de anarhie sau 
de dezordine a realităţii umane în interiorul societăţii date, din perspecti-
va mărturiilor de istorie orală a copiilor deportaţi din Basarabia în perioada 
anilor 1940–1941 şi 1944–1953. Memoriile lor indică fenomenul tradiţiei şi 
a credinţei în Dumnezeu ca reper important în gestionarea traumei; practi-
carea obiceiurilor şi a modelelor culturale de-acasă i-a ajutat, în viziunea lor, 
să-şi întreţină apartenenţa identitară, să elaboreze noi forme de solidarita-
te şi coeziune etnică, să nutrească continuu speranţa revenirii la baştină. 
Autoarea îşi propune să elucideze resursele spirituale valorificate în scopul 
supravieţuirii în mediul exilului şi să analizeze mecanismele de funcţionare 
a tradiţiei şi sărbătorilor creştine în circumstanţele extraordinare create de 
regimul totalitar-comunist.
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Reprezentări ale imaginii lumii de dincolo în scrierile și tradiția româ-
nească

Carolina COTOMAN 
Imaginea Lumii de dincolo este modelată atât de credinţele populare, cât şi 
de viziunea religioasă ortodoxă. În general, lumea de dincolo este concepută 
ca un spaţiu compus din două teritorii clar delimitate, între care nu pot exista 
treceri sau schimburi: Raiul (imaginat adesea ca o grădină cu flori și foarte 
luminos) şi Iadul (un loc întunecat în care sufletele damnaţilor (în mitologia 
greco-latină și în religia creștină semnifică om supus chinurilor infernului) 
sunt supuse unor torturi în funcţie de gravitatea pedepselor comise în răs-
timpul vieţuirii pământeşti), despre toate acestea ne vorbesc în mare parte 
materialele de teren. Reprezentări ale imaginii lumii de dincolo le găsim și 
în iconografia religioasă, care a contribuit esențial la sedimentarea acestei 
distincţii. Pe faţadele mănăstirilor, în pridvorul ctitoriilor sau în tinda biseri-
cilor descoperim scena Judecăţii de Apoi, care conţine şi cele două spaţii 
în care vor ajunge sufletele după stabilirea soartei lor postume: Raiul este 
figurat ca o grădină înconjurată de ziduri de cetate (la poarta căreia aşteaptă 
cetele drepţilor în frunte cu purtătorul de chei, Sf. Petru) şi Iadul, trasat ca un 
fluviu de foc (în care se chinuiesc sufletele păcătoşilor), ce coboară de sub 
Tronul Hetimasiei şi se termină în gura larg deschisă a monstrului Leviathan. 
Interesant este că sunt mult mai detaliat ilustrate chinurile damnaţilor (pentru 
diverse categorii de păcate) decât fericirea drepţilor, organizaţi, la rândul lor, 
în cete (prorocii, mucenicii, pustnicii etc.). O altă sursă unde putem vedea 
reprezentari ale imaginii lumii de dincolo, mai exact a morții sunt lucrările 
științifice a lui Mircea Eliade, Tudor Panfile, Ion Ghinoiu și literatura biseri-
cească (protos. Nicodim Mădință, Gheorghe Băbuță).

Elemente păgâne şi practici creştine în ritualurile bulgarilor basarabeni
Alexandr COVALOV 

Sincretismul acestor fenomene culturale eterogene, care s-au dezvoltat în 
Evul Mediu și au devenit obiectul de studiu al mai multor științe, sub diverse 
denumiri, s-a reflectat și în ritualurile tradiționale ale bulgarilor basarabeni. 
Concepția despre lume a poporului „umanizează” sfinții, unii dintre ei sunt 
considerați gemeni, alții – frați și surori, adesea fiind înzestrați cu calități 
umane. Așa-numita „domesticire a creștinismului” duce la ideea că, din lipsa 
de preoți, oricine poate „…şi tămâia, și stropi, și sfinți, și chiar împărtăși” 
(dovezi în acest sens se găsesc în sursele despre bulgarii din Basarabia din 
secolul al XIX-lea). Studiile contemporane indică, de asemenea, în viziunile 
oamenilor, un amestec de sărbători ortodoxe și populare, care sunt perce-
pute în unitatea lor indisolubilă ca fiind tradiții ale strămoșilor lor. Au existat 
procese de o asemenea interconexiune în direcții diferite. În primul rând, în 
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sărbătorile populare sunt incluse elemente creștine, cum ar fi legendele cu 
motive evanghelice sau apocrife. Sărbătoarea viticultorilor Trifon Zarezan 
este relaționată cu legenda despre Trifon, care și-a tăiat nasul după ce râse 
de Maica Domnului care trecea pe alături, mergând la o rugăciune de cu-
rățare. Sărbătoarea în cinstea sănătății băieților Ihtimia, când se sacrifică 
un cocoș, cu sângele căruia se face un semn pe poartă, este conectată cu 
povestirile din Evanghelie despre masacrul pruncilor de către regele Irod 
sau despre jertfa lui Avraam. În al doilea rând, în creștinism sunt introduse 
elemente păgâne, cum ar fi ghicitul sau sacrificările. Cel mai caracteristic 
exemplu este kurban (sacrificarea). Kurbanul este asociat cu diferite sărbă-
tori. Unul dintre cele mai interesante exemple ale ultimului tip de kurban este 
„Închinarea către Domnul” în orașul Tvardița, care este organizat în semn 
de recunoștință lui Dumnezeu pentru ajutor în mântuire și stabilirea într-un 
loc bun. 

Activitatea economică a evreilor la curtea domnitorilor Principatului 
Moldovei (secolul al XVIII-lea): meşteşuguri şi comerţ

Victor DAMIAN
Până în secolul al XVIII-lea sursele scrise nu menționează practic evrei 
angajați în meșteșuguri și activități comerciale pentru nevoile curții domnești. 
Acest lucru s-a datorat în mare măsură faptului că până în secolul al XVIII-lea 
numărul evreilor aflați în serviciul domnitorilor moldoveni era destul de mic, iar 
activitatea lor economică era lipsită de amploare. Ca urmare a evenimentelor 
politice din zona poloneză a Ucrainei (a doua jumătate a secolului al XVII-lea 
– secolul al XVIII-lea) – răscoala lui Bogdan Khmelnitsky, Gaydamatchina 
și altele, precum și a fenomenelor de criză din Polonia, s-a constatat la un 
flux tot mai mare de evrei care emigrau în Principatul Moldovei. Prezența 
evreilor la curtea domnească depindea în totalitate de simpatiile personale și 
bunăvoința domnitorilor moldoveni și ale apropiaților lor. Deseori evreii erau 
angajați la curtea domnitorilor pentru a efectua comenzi comerciale unice, de 
exemplu, cumpărarea și livrarea de îmbrăcăminte scumpă, articole de lux. 
În secolul al XVIII-lea la curtea domnitorilor fanarioți lucrau perioade lungi 
de timp evreii bijutieri. În unele cazuri, evreii fabricanți, ale căror produse 
puteau concura cu omologii lor străini în calitate, primeau dreptul de a livra 
producția curții domnești. Ca urmare a creșterii treptate a numărului evreilor 
în Principatul Moldovei, implicarea lor în multiple activități economice a 
intrat în vizorul atenției curții domnești. Legăturile comerciale extinse ale 
evreilor legate de livrarea bunurilor de lux, precum și organizarea unor tipuri 
elaborate ale producției artizanale și de manufactură au contribuit la faptul 
că evreii erau tot mai implicați în activitățile curții domnitorilor moldoveni.
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Procedurile de înregistrare a căsătoriei şi a naşterii copilului 
în RSS Moldovenească (1944–1961)

Adrian DOLGHI 
În comunicarea propusă este elucidată politica organelor de stat sovietice 
şi de partid cu privire la procedurile de înregistrare a naşterii copilului şi a 
căsătoriei în perioada postbelică în RSS Moldovenească. Aceste proceduri 
au suportat, în rezultatul implementării în RSSM a ideologiei comuniste şi 
a legislaţiei sovietice, un şir de modificări. Transformările promovate la ni-
vel administrativ prin adoptarea actelor normative a avut drept consecinţă 
separarea Bisericii de procedura legală de înregistrare a actelor de stare 
civilă. Statul a reuşit doar parţial să excludă biserica din viaţa familiilor, prin 
transferarea obligativităţii înregistrării căsătoriei şi a altor acte de stare civilă 
la organele specializate civile. Însă o parte însemnată din populaţie conti-
nua să aibă sentimente religioase, să practice ritualuri creștine, obiceiuri de 
familie şi să frecventeze biserica, deşi condiţiile socio-culturale şi politice 
nu erau prielnice. Vom constata că statul sovietic a reuşit doar parţial să 
îndepărteze biserica de familie în RSSM. În pofida tendinţei de a implanta 
familiei principiile colectivismului socialist, familia în mare parte a păstrat 
normele şi valorile tradiţionale de comunicare interpersonală caracteristice 
ei. Faptul că familia a reuşit să păstreze în arealul său valorile tradiţionale 
l-am putea explica prin caracterul primar al relaţiilor de familie, prin faptul că 
relaţiile interpersonale în cadrul familiei se bazează pe valori general-umane 
înalte, pe afecţiune şi pe instinctele paterne şi materne. Aceste valori nu au 
putut fi dezlocuite de idealurile comuniste ale colectivismului şi fidelităţii faţă 
de ideologia comunistă şi de partid. În afară de acestea, familia, în calitate 
de instituit social, se constituie şi se transformă nu prin indicaţii şi ordine ale 
autorităţilor. Familia s-a adaptat la unele realităţi socio-economice şi politice, 
a acceptat unele obiceiuri noi şi norme actuale, aduse de timpuri sau implan-
tate pe cale propagandistică sau administrativă, dar a păstrat şi numeroase 
obiceiuri şi valori religioase şi tradiţionale.

Elaborarea și implementarea Curriculum-ului şcolar „Istoria, cultura și 
tradițiile romilor în Republica Moldova”: bunele practici europene și 
provocările curente interne

Ion DUMINICA 
În anul 2016, în cadrul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.734 din 
09.06.2016 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru susţinerea 
populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016–2020”, – a 
fost inclusă Acţiunea 1.2.2, care stipula necesitatea elaborării Curriculumului 
şcolar la disciplina „Istoria, cultura şi tradiţiile romilor din Republica Moldo-
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va”. În cadrul prezentării vor fi abordate bunele practici europene preluate 
din România şi Republica Slovacă, care au servit autorului ca suport teoretic 
pentru elaborarea Curriculum-ului şcolar trilingv (romani/român/rus) „Istoria, 
cultura şi tradiţiile romilor în Republica Moldova”. Totodată, vor fi reliefate 
provocările curente interne aferente implementării acestui modul didactic în 
cadrul instituţiilor de învăţământ primar din Republica Moldova (amplasate 
în localitățile dens populate de romi), printre care merită să fie evidenţiate:  
Lipsa cadrelor didactice instruite pentru implementarea modulului „Istoria, 
cultura şi tradiţiile romilor din Republica Moldova”; Lipsa materialului didactic 
bilingv (romani/român) pentru predarea modulului „Istoria, cultura şi tradi-
ţiile romilor”; Rata scăzută a elevilor romi din majoritatea instituţiilor de în-
văţământ, cauzată de abandonul şcolar timpuriu şi absenteismul nemotivat 
(fenomene sociale determinate de migraţia sezonieră a părinţilor, aflaţi în 
căutarea unor câştiguri ocazionale). Totodată, factorul amplasării asimetrice 
a comunităţilor rome pe teritoriul Republicii Moldova, diminuează conştien-
tizarea etnică a elevilor romi în calitate de grup omogen/distinct. În prezent, 
pe teritoriul Republicii Moldova, conform datelor expuse în „Raportului repre-
zentativ privind Cartografierea Localităților dens populate de Romi din Re-
publica Moldova” (elaborat în anul 2013 de către experții delegați de PNUD 
Moldova, la solicitarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al 
Republicii Moldova), sunt atestate 44 de localități dens populate de romi.  

„Cursuri bulgare” pentru pedagogi în Bolgrad (1918)
Ivan DUMINICA 

Iniţiatorul deschiderii cursurilor bulgare pentru pedagogi a fost Krste Misir-
kov. În 1917 a fost ales în Sfatul Ţării ca reprezentant al bulgarilor şi găgă-
uzilor din Basarabia. Misirkov a participat activ la mişcarea de emancipare 
cultural-naţională a bulgarilor din Bugeac. El a organizat şi a condus Comi-
sia şcolară bulgaro-găgăuzo-germană din cadrul Directoratului Instrucţiuni 
Publice al Republicii Democratice Moldoveneşti. La 4 mai 1918 deputatul 
K. Misirkov a cerut lui Ştefan Ciobanu (director general responsabil pentru 
instrucţiunea publică) să permită invitaţia profesorilor din Bulgaria, pentru ca 
aceştia să predea lecţii pentru învăţătorii bulgari şi găgăuzi. Şt. Ciobanu a 
refuzat, spunând că în Bolgrad deja există profesori de origine bulgară care 
ar putea face acest lucru. Misirkov a răspuns că aceştia sunt înstruiţi în gim-
naziile ruse şi nu cunosc limba bulgară. Misircov a obţinut, totuşi, finanţare 
pentru cursurile bulgare cu condiţia că lectorii să fie invitaţi din Basarabia. 
Cursurile au fost deschise în Bolgrad la 21 mai 1918. Ca director a acestora 
a fost numit K. Misirkov. Cursurile au inclus lecţii de limbă, istorie şi geografie 
bulgară. Circa 300 de profesori din localităţile bulgare şi găgăuze din Ba-
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sarabia au ascultat aceste lecţii. Unul dintre lectori a fost Harlampi Mitanov 
(originar din s. Cişmeaua-Văruită, jud. Ismail), căruia Misirkov i-a încredinţat 
conducerea în continuare a cursurilor. Se ştie că Mitanov a predat limba 
bulgară, iar profesoara Ana Iambulova – istoria. Ca lectori figurau Panicer-
scaia şi Culeva. Datorită eforturilor lui Misirkov, din Bulgaria au fost aduse 
aproximativ 5000 de manuale pentru şcolile bulgare din Basarabia. Procesul 
de instrure pentru profesori trebuia să dureze 6 săptămâni, dar după 5 săp-
tămâni cursurile au fost închise. Mai târziu Misirkov a menționat faptul că 
aceste cursuri şi-au atins obiectivele: „unirea profesorilor bulgari şi găgăuzi 
şi creşterea spiritului naţional între ei”. 

Din istoria căsătoriei în Ţara Moldovei  în sec. al XVII-lea – înc. sec. al 
XIX-lea: cel de-al treilea mariaj

Alina FELEA 
În Ţara Moldovei în sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea reglementările 
privind mariajul erau în competenţa autorităţilor ecleziastice. Cea de-a treia 
căsnicie era permisă de Biserica Ortodoxă cu unele reticenţe, deseori fi-
ind însoţite de aplicarea epitimiei sau a canoanelor de pocainţă. Canoanele 
Conciliilor ecumenice şi scrierile Sfinţilor Părinţi reglementau din punct de 
vedere canonic cea de-a treia căsnicie. Însă, spre deosebire de primul ma-
riaj considerat că „este lege”, cea de-a treia căsnicie „este călcare de lege”. 
Referindu-se la săvârşirea ritualului, cercetătorii susţin: „Cununia a doua şi 
a treia se săvârşesc după o rânduială deosebită... Această rânduială este, 
în prima ei parte, mult mai simplă şi mai puţin sărbatorească decât cea de 
la prima cununie. …Atât ectenia, cât şi molitvele de la logodnă, cât şi cele 
dinaintea punerii cununiilor, cuprind rugăciuni pentru pocăinţă şi iertarea mi-
rilor”. Pentru Ţara Moldovei în sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea deţinem 
foarte puţine date privind o a treia căsătorie. Despre modul în care vede şi 
percepe un contemporan al epocii cele trei căsătorii încheiate de o persoană 
relatează Gavriliţă Costache din Moldova în diata sa întocmită în 1687, în 
partea narativă a preambulului: „Socotindu-mă cu firea mea, că nime nu-i în 
lume să veţuiască şi să nu moară, ci tot cu moartea ne plătim, şi am socotit 
că cine aşează singur mai bine-i decât când aşează alţii mai pe urmă. Eu 
fui un om mai păcătos decât alţii, că fiind mai păcătos avui şi premenele de 
femei mai mult decât alţii, aşa îmi fu parte de la milostivul Dumnezeu după 
păcatele mele şi avui coconi cu trei femei”. Testatorul recunoaşte că are 
copii din trei căsătorii, numărul mare al căsătoriilor fiind considerat de el 
drept păcat, deşi Biserica Ortodoxă le recunoştea. Cert este faptul că prin 
încheierea celei de-a doua căsnicii şi celui de-al treilea mariaj cercul rudelor 
constituite prin alianţă se mărea considerabil, astfel creându-se o întreagă 
reţea de rudenie.
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Etnicii germani din RASS Moldovenească în recensămintele din anii 
1926 şi 1939

Oleg GALUȘCENCO 
În anii 40 ai sec. al XIX-lea, în judeţul Tiraspol, gubernia Herson, erau cinci 
colonii germane: Bergdorf (Бергдорф), Gliukstal (Глюксталь), Gofnunghetal 
(Гофнунгеталь), Kassel (Кассель) и Neidorff (Нейдорф), în care locuiau 
circa 4,7 mii de oameni. La sfârşitul anilor 50 ai acestui secol, au mai apărut 
coloniile Klein-Neidorff (Клейн-Нейдорф), Kurdumanovo (Курдуманово) şi 
Nei-Gliukstal (Ней-Глюксталь), iar numărul etnicilor germani a crescut până 
la 9 mii de persoane. Conform datelor Recensământului Unional al populaţi-
ei din anul 1926, în RASS Moldovenească locuiau reprezentanţii a 45 de et-
nii. Majoritatea acestor etnii era reprezentată de un număr nesemnificativ de 
oameni: o japoneză, un englez, un caraim, un coreean, un persan, un turc, 
doi ceceni, 6 chinezi etc. În componenţa populaţiei RASSM etnicii germani 
constituiau în acest an 1,88% sau 10.739 persoane. În anul 1939 numărul 
lor a crescut până la 11.947 de oameni (1,99%), mărindu-se cu 1.208 per-
soane. Conform datelor Recensământului Unional al şcolilor din 15 decem-
brie 1927, în republica autonomă funcţionau 7 şcoli germane. În anul şcolar 
1933/34 numărul lor constituia 26 de şcoli cu 1 891 de elevi. La începutul 
anului 1938 numărul şcolilor germane s-a redus până la 17, dar numărul 
elevilor a crescut până la 2.261. În anul şcolar 1938/39 toate aceste şcoli 
au fost transformate în şcoli ruse şi ucrainene. 96,9% din etnicii germani din 
RASSM în anul 1939 erau cunoscători de carte.

Societatea Chişinăului interbelic oglindită în romanul „Mărgăritarele la-
crimilor” de Ecaterina Cerches

Olga GARUSOVA 
Ştiinţele umanistice moderne au acceptat textele literaturii artistice ca surse 
istorice importante de informare culturologică. În acest context, romanul Eca-
terinei Cerches „Mărgăritarele lacrimilor”, editat la Berlin în 1925, prezintă 
un anumit interes pentru cercetarea vieţii culturale şi publice din Basarabia. 
Este o operă literară uitată şi aproape necunoscută filologilor, dar care reflec-
tă viaţa emigraţiei ruse în diferite ţări. Autoarea introduce Chişinăul, devenit 
adăpost pentru refugiaţi sau un punct de tranziție a lor spre Europa, în spaţiul 
întreg al dispersării emigraţiei ruse, alături de Bucureşti, Munich sau Paris.   
Într-o formă artistică, dar şi cu detalii concrete, fine, autentice, este redată 
imaginea exterioră a oraşului, atmosfera lui şi viaţa de toate zilele, com-
portarea oamenilor, moravurile, inclusiv în cercurile intelectualilor autoh-
toni şi celor venetici. Refugiaţii sunt plasaţi în centrul mediului social şi in-
telectual al Chişinăului. Pot fi ghicite chiar prototipurile unor personaje, o 
parte din care au fost identificate datorită altor surse. De exemplu, drept 
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prototip al protagonistului romanului – emigrantul Nicolai Istomin, pictor – 
a fost vestitul scenograf bucureştean Victor Fiodorov. Romanul Ecaterinei 
Cerches, care reflectă în mare parte realitatea vieţii sociale de la Chişinău 
la începutul anilor 1920, merită atenţie deosebită ca un „document subiec-
tiv” al epocii, prezentându-ne stările de spirit şi de idei diferite în societa-
tea intelectuală, o parte din care este evidenţiată de pe poziţiile autoarei. 
Acest material literar nu doar lărgeşte cercul restrâns al surselor, ci reprezin-
tă un document original valoros.

Ritualuri de vindecare contemporane, o prezenţă concomitentă în rural 
şi urban

Natalia GRĂDINARU 
Schimbarea cvasigenerală din ultimele decenii şi-a pus atât de pregnant am-
prenta pe toate palierele culturale şi mediile sociale, încât a reuşit să dema-
reze transformări şi în acele sectoare care până nu demult erau asociate cu 
ideea de tradiţie, de conservatism, de imobilitate în faţa ştiinţei şi tehnicii mo-
derne. Astfel, abordarea sistematică a medicinei tradiţionale devine o activi-
tate tot mai îndrăzneaţă, în cazul în care satul arhetipal devine în actualitate 
un univers iluzoriu. Continua urbanizare a spaţiului rural contemporan, pre-
cum şi dezvoltarea tehnico-ştiinţifică au indus mutaţii serioase în etnoiatria 
şi medicina magică – au dispărut aproape în totalitate performerii, iar puţinii 
care mai practică actul de vindecare au renunţat la problematica iniţiatică 
sau au abandonat anumite practici magice, teme şi motive; s-a minimalizat şi 
concentrat numărul de versuri ale incantaţiilor, s-a pierdut încrederea în des-
cântător şi în finalitatea terapeutică a descântecului. Totuşi, trecerea dinspre 
tradiţie spre modernitate nu a produs ştergeri totale de memorie sau anihi-
larea arhetipurilor inconştientului colectiv. Sub influenţa urbanului, ritualurile 
de vindecare se tranformă, căpătând noi forme de exprimare. Elementele 
raţionale ale etnoiatriei încep să fie uzitate în cabinetele de medicină alterna-
tivă, chiar şi în medicina clasică adeseori, iar medicina magică se rafinează, 
stimulând dorința pentru magic al omului contemporan: canalele TV prezintă 
finalitatea pozitivă a unor exorcizări, icoanele făcătoare de minuni, care vin-
decă orice boală, se înmulţesc, sursele media reclamează non-stop amulete 
şi brăţări vindecătoare, tot mai des se mediatizează cazul unor oameni cu 
puteri supranaturale, chiar şi aflarea diagnosticului a evoluat, fiecare individ 
având posibilitatea să-şi afle boală fără analize şi intervenţii, ci doar prin 
prezentarea unei fotografii. Rezultatele sondajelor de teren, ce au avut ca 
obiect de studiu formele contemporane ale riturilor de vindecare, au scos 
în relief faptul că mediul rural şi cel urban recurg la practicarea elementelor 
medicaţiei magice (fumegaţii cu ustensile de la Florii, aducerea în case şi 
apartamente a plantelor la Duminica Mare, descăntecul de boală etc.) şi, 
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foarte des, la elemente de medicină naturistă. Concluzile sunt evidente în 
acest sens şi ne sugerează ideea că şi în epoca urbanizării şi tehnologizării 
excesive schimbările la nivelul mentalului uman sunt nesemnificative, omul 
fiind în continuare tentat să creadă în rezolvări şi vindecări instantanee, fapt 
ce poate induce o finalitate pozitivă a actului terapeutic contemporan.

Componentele etno-regionale ale literaturii de expresie rusă din Basa-
rabia interbelică: particularităţi artistice şi aspecte contextuale

Irina IJBOLDINA 
În contextul dimensiunii istorice a temei date din cuprinsul literaturii acestei 
perioade complexe, evidenţiem câteva aspecte legate de atitudinea societă-
ţii faţă de trecutul său, nemijlocit prin textele artistice. Sunt cercetate operele 
create în această zonă, care sau afirmat prin unicitatea sa. Literatura de 
expresie rusă, ancorată în situaţia istorică concretă, este compusă din ope-
rele create de autorii locali şi apărute pe paginile ediţiilor periodice, foarte 
des solicitate de cititori. Spre deosebire de alte ediţii europene ale emigraţiei 
ruse, ziarele şi revistele basarabene nu aparţineau totalmente acestei ca-
tegorii a presei periodice. Ele se autodefineau ca presă basarabeană, de-
oarece răspundeau solicitărilor unei populaţii polietnice din Basarabia, care 
s-a constituit în ambianţa unei culturi locale particulare. În calitate de autori 
permanenţi ai ziarelor locale, erau oamenii de litere ce colaborau în arealul 
diasporei ruse: L. Dobronravov, A. Avercenco, A. Feodorov, P. Pilski, I. Seve-
reanin ş. a.; oamenii de litere basarabeni: A. Verşhovschi, Jaque Nuar (Ocs-
ner), N. Benoni, N. Maho, V. Laşcov, A. Razu. Această literatură, prezentă 
prin forme minore de proză şi poetice, conţine amprenta accentuată a „co-
loritului local” şi exprimă în formatul literar particularităţile cotidianului local, 
a peisajului, limbii, caracteristice acestei zone. Se distinge în mod deosebit 
aspectul descrierii cotidianului, în calitate de component zonal al acestei li-
teraturi, prin îmbinarea nemijlocită a caracterului naţional (inerent literaturii 
ruse) cu componentul regional (basarabean). Această îmbinare imprimă li-
teraturii date particularităţile mentalului basarabean. Portretele psihologice 
ale basarabenilor, normele etice, legătura cu natura, toate acestea sunt pre-
zente în literatura Basarabiei. Această literatură reflectă nu numai situaţia 
istorică, dar şi conştiinţa comunitară, stările de spirit caracteristice perioadei, 
reproducând particularitățile etnice ale acestui popor.
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Potențialul artistic al meșteșugurilor populare românești
Ina ISAC 

Artele și meșteșugurile populare fac parte integrantă din cultura națională 
românească, care este și un capitol al artei populare. Conservarea, renaș-
terea și dezvoltarea artelor și meșteșugurilor artistice reprezintă o strate-
gie specială la nivel național. Aspectele etnopedagogice au fost descrise de 
mulți cercetători ai sec. al XX– lea – al XXI – lea: Volcov G. N., Vlasov V. G., 
Bolotschih E. G., Begianov Iu. C., Arabov I. A., Amirgazin E. C. din Rusia, 
Silistraru N., Buzenco A., Gheorghiță C., Cucoș C. ș. a. din Moldova. 
Următoarele prevederi fundamentale nu au fost pe deplin reflectate în litera-
tura științifică contemporană, anume:
• meșteșugurile populare fac parte din cultura națională, păstrează 
continuitatea generațiilor, respectul față de muncă;
• în meșteșugurile artistice întotdeauna au fost create posibilități creative de 
orientare a subiecților în luarea deciziilor originale asupra sintezei tradiționale 
și originale în crearea operelor artistice;
• utilizarea meșteșugurilor populare vizează formarea la elevi  a unor calități 
personale precum diligența, dedicarea, inițiativa, atitudinea creativă față de 
muncă etc.
Important e că aplicarea tradițiilor populare și a meșteșugurilor românești în 
cadrul orelor de educație artistică (pentru adolescenți) contribuie la consoli-
darea, reactualizarea, renașterea fenomenelor etnice.
Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea etnopedagogică a 
dezvoltării culturii etnoartistice la elevi (cl. a 5-a – 7-a) prin integrarea meș-
teșugurilor artistice din perspectiva aplicării modelului pedagogic elaborat, 
care a condus în mod eficient la valorificarea/ renașterea meșteșugurilor 
populare și tradițiilor seculare în țară.
În baza datelor lucrului experimental considerăm și propunem următoarele:  
• Instituţiilor cu profil artistic li se propune o concepție principial nouă, 
metodologiile educaţiei plastice bazate pe tradițiile și meșteșugurile artistice 
ale moldovenilor;
• Conceptorilor de curriculum în mod obligatoriu li se recomandă includerea 
în unitățile de conţinut a surselor/ valorilor etnice – meșteșuguri artistice, 
ca suport metodologic indispensabil în vederea dezvoltării la elevi a 
competenţelor specifice, potențialului artistic, culturii etnoartistice, ceea 
ce contribuie la renașterea și reactualizarea meșteșugurilor populare și 
fenomenelor etnice; 
• Cadrelor didactice care realizează educaţia plastică li se propun sugestii 
metodologice de proiectare şi realizare a procesului de predare–formare–
evaluare a valorilor etnoculturale în conformitate cu modelul pedagogic 
elaborat.
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Semne cu sens etimologic în cultura tradiţională. „Marea Zeiţă” – cre-
atoarea vieţii

Tamara MACOVEI 
Anumite grupuri de semne generează numeroase idei. În acest sens an-
samblul Marea Zeiţă – taur – apa vieţii, cu accent pe funcţia genezic-agrară 
a zeului tautomorf al atmosferei, a reprezentat unul dintre elementele de 
unitate al complexului cultural european al Vechii Civilizaţii Europene. Nu 
era necesar ca întreaga figură a zeiţei să fie gravată, pictată sau sculptată, 
deoarece în epocile preistorice şi istorice era uzual ca să se redea numai 
acele părţi ale corpului care emanau puteri generatoare: vulve, triunghiuri 
pubiene, fese, sâni. Astfel zeiţa putea fi redată în mod abstract, simplu, prin 
V-uri, X-uri, miandre iar uneori „Coloana vieţii” putea lua loc zeiţei. Aceste 
coloane erau pictate cu miandre, motive ale şarpelui sau plasa, ce simboliza 
apele cosmice sau apa vieţii – izvorul întregii vieţi, cum este cazul în arta 
ceramicii neolitice, coloana altarelor bisericeşti şi în multe din genurile crea-
ţiei populare. Asemenea zeiţei pe care o prezintă, coloana era încadrată de 
simbolul devenirii şi energiei-bucraniului a cărui semnificaţie în neolit, a fost 
considerată una dintre ideile filosofiei de bază a religiei „Vechii Europe”. În 
arta ceramicii „capetele de bou” au fost asociate simbolurilor regenerării şi 
energiei. Motivul capului de taur apare des pe ceramica pictată Cucuteniană. 
Înrudirea strânsă dintre capul de bou sau de taur şi pântece este confirmată 
de legătura intimă între bou şi ape, fântâna vieţii. Din cele mai vechi timpuri, 
Marea Zeiţă redată în formă vegetală – floare, plantă, arbore sau coloană 
a vieţii a fost reprezentată răsărind din coarnele sacre. Simbolul stilizat al 
bucraniului în combinaţie cu semne liniare erau redate în grupuri de figurine, 
vase antropomorfe, modele de templu, vase pentru libaţiuni, şi pentru alte 
scopuri religioase, vase sacrale şi alte obiecte de cult, şi, nu în ultimul rând, 
ajunse în toată creaţia artistică a unui neam. 

Problema formării identităţii găgăuzilor în contextul contactării acesto-
ra cu bulgarii în lucrările cercetătorului Ivan Greс

Diana NICOGLO
Ivan Greс este unul dintre puţinii cercetători de origine bulgară care s-a opus 
ipotezei potrivit căreia la baza identităţii găgăuze s-ar afla substratul cultural 
slav (bulgar). Potrivit lui, strămoşii găgăuzilor ar fi fost triburile turcolingve ale 
pecenegilor, uzilor şi cumanilor, precum şi ale turcilor bulgari (ale hanului As-
paruh). În comparaţie cu Andrei Şabaşov, care împărtăşea aceeaşi opinie, I. 
Greс considera că în afară de componentele menţionate, la baza etnogene-
zei găgăuzilor s-ar fi aflat şi „bulgarii negri” – comuniunea etnică a bulgarilor 
turcolingvi, rămasă în regiunea Mării Azov după fragmentarea Bulgariei Mari 
în trei părţi – Neagră, Dunăreană şi de pe Volga. Meritul lui Ivan Greс constă 
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în faptul că a înaintat un şir de ipoteze cu referire la denumirile – citachi, 
găgăuzi, cumani, bulgari care au populat teritoriile Bulgariei cu mult înainte 
de stabilirea găgăuzilor în Sudul Basarabiei. I. Greс presupunea că indica-
torii formării comunităţii turcolingve pe parcursul secolelor XIII–XIV, în zona 
de nord-est a Bulgariei, ar putea fi etnonimele cumani şi bulgari. Procesul 
mixajului etnic, astfel, ar fi continuat în Balcani (în zona Dobrogei) şi s-ar fi 
intensificat, în special, în contextul sedentarizării şi adoptării creştinismului. 
Este posibil ca succesorii bulgarilor negri să fi devenit partea componentă 
a amalgamului turcolingv, de la care, ulterior, au provenit găgăuzii. Potrivit 
cercetătorului, termenul citac ar fi însemnat o populaţie ortodoxă turcoling-
vă. Mai târziu, la intersecţia secolelor XVII–XVIII, în acelaşi sens, cuvântul 
găgăuz l-ar fi marginalizat pe cel de citac. O deosebită atenţie Ivan Greс a 
acordat mitului etnoistoric cu privire la disensiunile religioase dintre găgăuzi 
şi bulgari. Argumentându-şi concluziile în mod convingător, cercetătorul do-
vedeşte că între bulgari şi găgăuzi nu ar fi existat nicio luptă religioasă. În 
realitate, în s. Chirsovo se producea adaptarea „vechilor” şi „noilor” veniţi de 
peste Dunăre, având loc stabilirea contactelor dintre aceştia. 

Mentalitatea tradiţională românească despre om, soartă şi noroc
Raisa OSADCI 

Prin studierea filosofiei populare româneşti şi datinilor neamului poate fi rele-
vată viziunea tradiţională despre om şi posibilităţile sale existenţiale. Informa-
ţia oferită de sursele respective demonstrează că entitatea umană, trecută 
prin naştere din lumea de dincolo în lumea de aici, este o fiinţă sacră, pentru 
că este dată de Dumnezeu. În timpurile mai vechi, precreştine, se considera 
că vine de la alte mari divinităţi (toteme, zeităţi etc.). Drumul dintr-o lume în 
alta implica unele contaminări, incompatibile cu lumea terestră, de aceea 
nou-născutul era întotdeauna supus unor ritualuri de detaşare de la mediul 
din care vine (tăierea buricului, spălări, scalde), alternate cu ritualuri şi obi-
ceiuri de integrare sau complexe (detaşare/integrare) în dimensiunile lumii 
de aici (rodina sau merinzii, botezul, luatul moţului sau ruperea turtei, şeză-
toarea, hora, nunta etc.). Astfel, conform viziunii tradiţionale, nou-născutul 
este adaptat (cultivat) pentru a face faţă sarcinilor din viaţa sa şi a neamului 
său în condiţiile acestei lumi. Trecând pragurile indicate de datină până la 
căsătorie (inclusiv), băiatul putea fi identificat cu calificativul om bun (om 
integru), iar fata devenea femeie măritată. Din acest moment, ambii aveau 
dreptul să facă om (reprodus fizic şi modelat spiritual), precum Divinitatea a 
făcut omul. Credinţele referitoare la posibilităţile de împlinire a rostului vieţii 
evidenţiază câţiva factori. Soarta este unul din aceştia, fiind acceptată ca un 
dat de la Dumnezeu, scris într-o Carte din Împărăţia Sa, dat care nu poate fi 
schimbat (ce ţi-i dat/scris în frunte ţi-i pus). Alt factor, Norocul, reprezintând 
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un concept suprapus parţial cu cel de soartă, precum şi cu cel de destin (în 
măsură mai mare), este ursit/urzit de Ursitoare (probabil vechi intermediare 
între divinitatea totemică Urs şi calea de viaţă a omului) şi poate fi schimbat 
(norocul şi-l face singur omul).

Contribuţii la cercetarea cuvântului „pomană”  din limba română. Abor-
dări interdisciplinare

Ecaterina PLEŞCA 
Sursele lexicografice ale limbii române definesc cuvântul pomană prin „dar, 
danie, ofrandă făcute cuiva şi servind, potrivit concepţiei creştine, la iertarea 
păcatelor, la mântuirea sufletului”, „praznic care se face după o înmormân-
tare sau după un parastas... ceea ce se dăruieşte cu acest prilej” (DEX). 
În rânduiala înmormântării la creştini, strângerea darurilor ca jertfă pentru 
răposaţi în sec. V–VI era deja adoptată. Pomana a fost introdusă în cultul 
creştin ca tradiţie locală, întrucât nu influenţa asupra cultului liturgic al ie-
rurgiilor bisericeşti şi a sfintelor taine. Ar fi de remarcat faptul că în tradiţia 
românească pomana este legată de obiceiurile ce ţin de marea trecere, din 
care face parte şi pomul mortului, un copăcel sau o ramură împodobită cu 
fructe, cu covrigi etc. care se poartă până la cimitir, iar după ce „poamele” au 
fost date de pomană, înfiptă pe mormânt sau este dată de pomană cu toate 
darurile pe ea. Sub aspect semantic, în contextul tradiţiei, cuvântul pomană 
poate fi interpretat ca derivat de la pom (pomul mortului) prin poamele sale 
ca daruri aduse jertfă pentru defunct. La originea sa pomană ar fi un adjectiv 
care ar indica asupra apartenenţei sale pomului (mortului). Ar fi de observat 
că faptele extralingvistice referitoare la realiile desemnate prin cuvântul po-
mană din limba română indică asupra stabilirii unei alte soluţii etimologice.

Preliminariile cu referire la cultul copilăriei la romi/ţigani (în baza mate-
rialelor etnografice din secolul al XIX-lea)

Svetlana PROCOP 
În baza materialelor publicate, rapoartelor şi schiţelor etnografice din secolul 
al XIX-lea despre ţiganii din Basarabia şi România, ai căror autori sunt M. 
Kogălniceanu, A. Zaşciuk, K. Hanaţsky, A. Bogdanov, I. Danilovici şi alţii, se 
încearcă analiza descrierilor care conţin caracteristicile legate de copiii ţiga-
nilor. O atenţie deosebită este acordată trăsăturilor comune şi specifice ale 
acestor aprecieri. La mijlocul secolului al XIX-lea în Rusia pretutindeni s-a 
remarcat o izbucnire de interes pentru popoarele care au locuit în perioada 
menţionată în Imperiul Rus. În această perioadă, au fost publicate un număr 
mare de lucrări ştiinţifice, istorice şi etnografice, în care au fost prezentate şi 
descrise diverse subiecte din viaţa aşa-numitelor naţiuni mici, inclusiv ţigani. 
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Printre popoarele Imperiului Rus din secolul al XIX-lea ţiganii care trăiau în 
Basarabia trezeau un interes deosebit. Astăzi, interesul intens al cercetăto-
rilor pentru sursele etnografice tipărite şi imaginile care înfăţişează ţigani se 
datorează în mare parte acelor lacune care încă nu sunt acoperite cu date 
din istoria acestui popor. Complexitatea studiului istoriei şi culturii tradiţiona-
le a romilor se datorează în multe privinţe diviziunii bine păstrate în mediul 
său în „conaţionali” şi „străini” – „gadgé”. Considerăm oportun în acest con-
text, deoarece vorbim despre secolul al XIX-lea, când fotografia încă era 
la început de cale, să însoţim aceste caracteristici cu un şir de materiale 
ilustrative. Aceasta se referă la primele gravuri ale secolului al XVII-lea, care 
înfăţişează o tabără de ţigani care au apărut în Europa în secolul al XV-lea, 
precum şi portrete şi scene de gen ale artiştilor şi graficilor ruşi din secolul al 
XIX-lea, înfăţişând ţigănci cu copii şi o tabără de ţigani. Este bine cunoscut 
că în legătură cu reconstrucţia istoriei ţiganilor care au migrat în urmă cu 
mai bine de cinci secole din India în diverse regiuni ale Europei, cercetătorii 
au fost întotdeauna interesaţi de dovezi păstrate în surse tipărite şi grafice, 
care conţin anumite informaţii antropologice despre popor, care din cele mai 
vechi timpuri era considerat unul dintre cele mai misterioase şi puţin studiate 
în lume.

Aspectul politic al colonizării agrare a Basarabiei în secolul al XIX-lea 
(în contextul colonizării agrare a noii Rusii)

Ivan REABŢEV
La sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, Imperiul 
Rus s-a confruntat cu sarcina colonizării agrare a teritoriilor nou anexate ale 
Regiunii Nordului Mării Negre (așa-numita Rusia Nouă). Procesul de coloni-
zare a avut loc prin atragerea coloniștilor atât din teritoriile Imperiului Rus în 
sine, cât și dincolo de granițele sale. Migrațiile pe teritoriul ocupat anterior de 
nomazi, cum ar fi tătarii Crimeei, Budzhakului, Edisanului, au avut loc în tem-
pouri rapide. Teritoriul Basarabiei, care în 1812 a devenit parte a Imperiului 
Rus, la fel se atribuia regiunii Noii Rusii. Cu toate acestea, această regiune 
a avut și caracteristicile sale unice, rezultate atât din prezența unei populații 
locale semnificativ ortodoxe, cât și din apropierea teritorială de Balcani. Din 
cauza războaielor și declinului Imperiului Otoman, această regiune a devenit 
o sursă importantă de migranți. În același timp, migranții din Balcani, inclusiv 
și populația din Principatul Moldovei, au participat la popularea Noii Rusii 
cu mult înainte de încadrarea Basarabiei în Imperiul Rus. Această situație 
a predeterminat caracterul multietnic al populației Basarabiei din secolul al 
XIX-lea și, în mare măsură, a Republicii Moldova de astăzi. Totuși, procesul 
de colonizare a Basarabiei a fost influențat nu numai de poziția sa geogra-
fică sau de situația etnică din perioada anterioară, ci și de deciziile luate de 
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conducerea politică a Imperiului Rus. Încercările autorităților de a organiza 
în mod centralizat procesul de colonizare au fost influențate și îngreunate 
de colonizarea populară „spontană” a regiunii. În urma studiului am identi-
ficat: a) principalele caracteristici ale reglementării politice a proceselor de 
colonizare din Basarabia, prin care se deosebește situația din acest teritoriu 
de ceea ce se întâmpla în alte regiuni ale Noii Rusii, b) motivele diferențelor 
existente. În baza rezultatelor obținute, am ajuns la concluzia despre rolul 
conducerii politice a Imperiului rus în formarea aspectului etnic al Basarabiei 
în comparație cu alți factori existenți.

Activitatea claselor de meserii create de Zemstva Basarabeană
Serghei SÎCIOV

Subiectul comunicării este consacrat activităţii claselor de meserii create 
de Zemstvă. În anii ‘80 ai secolului al XIX-lea, Zemstva gubernială Basa-
rabeană s-a preocupat de dezvoltarea educaţiei meşteşugăreşti. Acest fapt 
a fost legat de intenţia de a perpetua cea de-a 25-a aniversare a domniei 
împăratului rus Alexandru al II-lea. În ianuarie 1880, la adunarea a XI-a a 
Zemstvei a fost hotărâtă deschiderea claselor de meserii (Александровские 
ремесленные классы). În fiecare judeţ a apărut câte o clasă: atelier de 
meserii în satul Ivanovka-Rusa (judeţul Akkerman); clasa de meserii din Ta-
raclia, judeţul Bender; clasa de meserii din Văsieni, judeţul Chişinău; atelier 
de olărit în satul Cineşeuţi (judeţul Orhei); clasa de meserii din Râșcani, ju-
deţul Bălţi; clasa de meserii din Cuhureştii de Sus, judeţul Soroca; clasa de 
meserii din Clişcouţi, judeţul Hotin. În anul 1900, au fost instruiţi 116 elevi. La 
lecţiile de practică elevii confecţionau: pluguri şi alte unelte agricole; mobilier 
pentru clasă; ferestre şi uşi. De asemenea, elevii au efectuat reparaţii ale  
maşinilor agricole. Vârsta medie a elevilor era de 13–16 ani. Elevii aveau un 
program strict al zilei. Trezirea începea la ora 6 dimineaţa, apoi, timp de o 
oră făceau proceduri de igienă. După ce se îmbrăcau, la ora 7, toţi mergeau 
la ateliere după o rugăciune comună, unde lucrau până la ora 8 dimineaţa, 
după care luau micul dejun. După finalizarea micului dejun, lucrările erau re-
luate până la ora 13 (timpul pauzei de prânz). Iar după aceasta, elevii aveau 
timp pentru odihnă (în timpul iernii – 1 oră, iar în timpul verii odihna a ajuns 
de la 2 la 4 ore, în funcţie de temperatura aerului). După odihnă, lucrările 
în ateliere durau până la ora 19. La ora 7 seara  mergeau la cină, iar după 
aceea elevii făceau lecturi. Duminică, copiii mergeau la biserică, apoi aveau 
toată ziua liberă.



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

95

Reflectarea  viziunii tradiţionale religioase mitologice a găgăuzilor în 
cântecele populare 

Vitalii SÎRF
Una dintre cele mai frapante, expresive și frumoase manifestări ale culturii 
populare găgăuze în toate epocile a fost muzica populară, în care privirea 
atentă și pătrunzătoare a cercetătorului poate detecta „monumentele viziunii 
oamenilor despre ei înșiși și tot ceea ce este în jurul lor” și prin ei să determi-
ne convingător ceea ce se numește, de obicei, caracter național – „o viziune 
specială asupra lucrurilor pe care le are fiecare persoană și fiecare națiune” 
(N. I. Kostomarov). După cum ne arată studierea problemei, cea mai mare 
parte a acestui tip de cunoștințe populare este inclusă în cântecele rituale,  
eroice de legendă, folclorul religios (în cântece cu conținut religios și versuri 
spirituale) și balade (în special în cele în care se manifestă motivele și ima-
ginile mitologice, de exemplu, reprezentări totemice care provin din tradiția 
culturală balcanică), într-o măsură mai mică le regăsim în alte genuri ale 
creaţiei muzicale găgăuze – sub formă de mențiuni sumare a anumitor ele-
mente legate de religiozitatea poporului și de viziunile lui mitologice despre 
univers. În această ordine de idei, un loc important îl ocupă cântecele eroice 
religioase, deoarece ele conţin elemente de mitologie creștină, dar în plan 
tematic și de idei  arată nu numai ortodoxia oficială, ci și populară. În aceste 
cântece se observă un sincretism ortodox-păgân sau o combinație bizară de 
imagini creștine și idei cu elemente de origine păgână. Căsătoriile interetni-
ce, precum și contactele multeseculare etnoculturale cu popoarele vecine 
(bulgari, moldoveni) au avut un anumit impact asupra folclorului muzical al 
găgăuzilor din Bugeac,  schimbând prezentări imaginare și semantic-simbo-
lice despre lume. În general, putem afirma faptul că întregul folclor muzical 
al găgăuzilor  a avut un impact cultural-educativ în dezvoltarea culturală a 
găgăuzilor. Tocmai datorită cântecelor care au format gustul estetic, viziunea 
asupra lumii și principiile morale, poporul găgăuz a savurat o puternică în-
cărcătură de noțiuni despre viața de zi cu zi.

Cimitirele evreiești din Republica Moldova: o viziune europeană
Irina ȘIHOVA

Cimitirele ocupă un loc special, extrem de important în cultura tradițională 
a evreilor, precum și în culturile altor națiuni. Un cimitir este o „cultură con-
servată”, una dintre cele mai importante surse de informații despre istoria, 
cultura materială și spirituală a unui grup etnic și a regiunii sale de reședință. 
Știința istorică și etnologică europeană a recunoscut de mult importanța stu-
dierii și conservării acestei surse, în timp ce știința moldovenească, în acest 
sens, este încă la început de cale. Astfel, studiul este unul magistral pentru 



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

96

etnologia modernă, se află în centrul atenției acesteia.
Raportul prezentat oferă o imagine de ansamblu asupra documentelor și ac-
telor naționale și internaționale care reglementează statutul cimitirelor evre-
iești din lume, Europa și Republica Moldova: Convenția cadru al Consiliului 
Europei asupra valorilor patrimoniului cultural pentru societate, recomandă-
rile Agenției  Internaționale pentru protecția și ocrotirea cimitirelor evreiești 
în Europa etc.
Cimitirele evreiești din Republica Moldova sunt cercetate sub aspect com-
parativ în  contextul global și european. Studiul arată că patrimoniul evreiesc 
al Republicii Moldovei, în special cimitirele evreiești din secolele XVII–XXI, 
ocupă un loc semnificativ în contextul european și mondial și ar trebui consi-
derate parte integrantă a patrimoniului evreiesc european, pe de o parte, și 
a   patrimoniului cultural al Republicii Moldova, pe de altă parte.

Simbolul calului în universul casei tradiţionale – faţetă a credinţelor 
arhaice româneşti

Elena ŞIŞCANU
Utilizarea motivelor simbolice în arhitectura tradiţională românească conferă 
acesteia nu numai o notă aparte de originalitate, ci şi un substrat spiritual 
care „vorbeşte” despre credinţele populare ale vremii, ajutând astfel la desci-
frarea înţelesului lor. Simbolurile cuprind atât elemente geometrice, precum: 
cercul, rombul, triunghiul, liniile drepte, frânte, curbe, cât şi motive vegetale, 
zoomorfe, antropomorfe şi cosmogonice stilizate. Datorită procesului de de-
sacralizare şi desemantizare, survenit în decursul timpului, simbolurile care 
au fost la origine cu funcţie magică şi religioasă, astăzi nu mai sunt înţelese 
ca atare. Aşa sau altfel, ele s-au perpetuat în timp şi astăzi le putem vedea în 
întreg arealul românesc, inclusiv în Republica Moldova. Lucrarea de faţă nu-
şi propune o abordare exhaustivă a simbolurilor întâlnite în arhitectura popu-
lară românească. Ea relevă un simbol arhetipal fundamental pe care lumea 
l-a înscris în memoria spirituală şi pe care îl regăsim în mare parte pe cres-
tele caselor, la colţul construcţiei, terminalul grinzilor şi frontoane etc. Este 
vorba de simbolul calului, considerat prototipul simbolului uranic care trage 
discul solar pe bolta cerească, totodată fiind şi un element terestru, având 
tangenţe cu focul, apa şi pământul. Calul, animal apropiat omului, avea o 
funcţie apotropaică, veghind asupra casei. Astfel se explică amplasarea lui 
în universul casei tradiţionale. Lucrarea îşi propune, să invite la o reconsi-
derare a rolului şi originii acestui simbol, descoperirea aspectului magic din 
credinţele arhaice care au condus la perpetuarea lui până în zilele noastre. 
Din punct de vedere mitologic, calul se raportează la cele mai vechi struc-
turi ale mentalului uman. Reamintim, calul este inclus frecvent în basmele 
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româneşti unde, ca tovarăş al eroului pozitiv, este „un sfătuitor preţios care îi 
oferă stăpânului soluţia cea mai nimerită pentru a ieşi din impas”, vechimea 
simbolului o demonstrează şi folosirea motivului cap de cal în confecţionarea 
podoabelor dacice. Dar calul, ca şi alte simboluri, are o bipolaritate: este, în 
acelaşi timp, purtător al vieţii şi al morţii. Sunt de temut caii lui „Sân Toader”. 
Se spune că, la „Sân Toader”, caii lui coboară din munte şi la o săptămână 
urcă din nou, din care cauză femeile, atât la coborâre cât şi la urcare, nu lu-
crează până la prânz, nici bărbaţii nu se duc la pădure, fiindcă nu este bine. 
Astfel de credinţe „de temut” se întâlnesc şi în spaţiul dintre Nistru şi Prut.

Pâinea şi sarea în cultura tradiţională a găgăuzilor
Evdochia SOROCEANU 

Din timpuri străvechi pâinea şi sarea (tuz-ekmek) în casa găgăuză au simbo-
lizat bogăţia şi prosperitatea, generozitatea şi ospitalitatea. Atitudinea spe-
cială faţă de pâine şi sare este condiţionată de faptul că acestea reprezintă 
alimentele de bază percepute ca „darul lui Dumnezeu”. Pâinea simbolizea-
ză fertilitatea, bunăstarea, iar sarea protejează de duhurile rele, îndeplinind 
funcţia de magie apotropaică. Câteva decenii în urmă în casa găgăuză, în 
zilele obişnuite erau mereu lăsate pe masă pâinea şi sarea, fiind acoperite 
cu un prosop (deseori pe lângă acestea gospodarii lăsau de asemenea, vin 
şi brânză). În zilele noastre această tradiţie se pierde, în trecut această com-
binaţie pe masă reprezenta simbolul fertilităţii, generozităţii, ospitalităţii, dar 
și al bucatelor lăsate pentru strămoşi (legătura celor vii cu lumea celor morţi). 
Tradiţional, găgăuzii întâmpină oaspeţii cu pâine şi sare, drept respect şi 
dorinţă de stabilire a relaţiilor de prietenie. Pentru întâmpinarea oaspeţilor 
scumpi se coc colaci mari, de sărbătoare, cu diverse decoraţii din aluat (îm-
pletituri în spic, trandafiri cu petale – unul în centru şi trei sau patru mai mici 
prin părţi), cu adâncitură pentru sare. Înainte de a primi pâinea şi sarea, 
după tradiţia găgăuză pâinea este sărutată (sacralitatea pâinii şi sării). În 
cultura multor popoare există tradiţia de a întâmpina mirii cu pâine şi sare. La 
găgăuzi în loc de sare se serveşte miere. Combinaţia pâine şi sare la nunta 
găgăuză se foloseşte la binecuvântarea ritualică a mirilor de către naşi. Ofe-
rirea pâinii şi sării mirelui şi miresei avea mai multe semnificaţii, ceea ce s-a 
reflectat şi în diverse denumiri ale acestui ritual: gençleri söletmää / tuz-ek-
mek / proşka. Când mirii sunt întrebaţi de naş ce are acesta în mână, mirii 
puteau să răspundă doar la a treia întrebare, zicând „pâine şi sare” (gençleri 
söletmää – literalmente să impui să vorbească) – un ritual de desfacerea 
a promisiunii de a tăcea. Naşul, binecuvântând tinerii (proşka), le ura ca în 
casă să fie mereu pâine şi sare (tuz-ekmek).
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Simbolismul constantei ontologice a spaţiului în cântecele populare 
ruse din Republica Moldova ca reflectare a conştiinţei etnice

Tatiana ZAICOVSCHI 
Simbolismul poetic al cântecelor populare a atras atenţia oamenilor de şti-
inţa încă în sec. al XIX-lea. Actualmente un interes deosebit prezintă lu-
crările lui S. G. Lazutin, P. P. Cervinskii, T. M. Akimova, A. V. Gura ş. a. 
Cercetătorii simbolismului textelor folclorice susţin că concentrarea semni-
ficaţiilor etnoculturale atinge un maxim precis în textele folclorice, în timp 
ce aceste texte în sine sunt mesaje complex codificate. Este accentuată 
importanţa luării în consideraţie a modurilor de divizare a lumii pe vertica-
lă (S. E. Nikitina). Viziunea umană asupra lumii depinde atât de condiţii-
le reale ale vieţii, cât şi de reprezentările ordinii mitologice. Folclorul este 
o reflectare deplină a stereotipurilor populare de conştiinţă, fapt confirmat 
de datele obţinute în procesul analizei noastre. Pe baza exemplelor din 
materialul cules de autor în satele ruseşti din Republica Moldova și a cân-
tecelor cuprinse în culegeri, este analizată simbolistica spaţiului şi a com-
ponentelor sale (drum, câmp, marginea satului, pădure, râu, mare etc.) şi 
este elucidat specificul acesteia. De exemplu, pădurea este legată de cel 
de-al doilea element al opoziţiei arhetipale al nostru – străin. Faţă de gră-
dină, aceasta este, pe de o parte, un spaţiu străin, exterior, separat de  
spaţiul nostru, iar pe de o altă parte, ea însăşi acţionează uneori ca un spa-
ţiu intermediar, de tranziţie, serveşte ca o graniţă între acele două spaţii, 
un intermediar între om şi forţa malefică a altcuiva. Constantele ontologice, 
dintre care una este spaţiul, îndeplinesc cele mai importantă condiții pentru 
existenţa umană. După cum a arătat analiza noastră, atitudinea persoanei 
faţă de această constantă este factorul determinant în înţelegerea spaţiului 
de sorginte folclorică: spaţiul poate fi stăpânit şi nedezvoltat, structurat şi 
nestructurat, închis şi nelimitat, potenţial periculos şi controlat de om. Spaţiul 
în textele folclorice nu apare ca ceva abstract, ci este plin de semnificaţii 
importante pentru viaţa omului. 

The perception of social and cultural changes among the ethnic groups 
of the Republic of Moldova during the transition period

Irina CAUNENCO
The goal of this empirical research is to study the specificity of perception of 
some ethnic groups (Moldovans, Russians, Bulgarians, Gagauz, and Ukrai-
nians). The methodological tools included - testing, questionnaires, work in 
focus groups. The sample consisted of 152 respondents in 2016, 53 respon-
dents  in 2018 and 17 respondents - Moldovan migrant workers (in Piacenza, 
in southeast Italy). 
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Results of empirical research
The researching of temporal perspective among the mentioned ethnic 
groups revealed that they usually plan their future for a very short period of 
time (1–5 years). Presently, they do not have a long temporal perspective. All 
the enthic groups perceive the present time as constantly changing, open, 
rapid; important, but also hard and threatening. In terms of time perception, 
we have identified youth groups, which are “optimists” representing the refor-
mist potential and  “socially disturbing”, which, provided that the socio-eco-
nomic development of the region continues to decline, tend to emigrate. The 
study of social and cultural changes through the collective memory of the 
Moldovans, Russians, Bulgarians, Gagauz, and Ukranians revealed that the 
category „family” is a basic one. Frequent events highlighted by respondents 
are events related to family holidays, rituals and family relationships. The 
difficulties of categorizing and reflecting sociocultural changes in society in 
the perception of the world among ethnic groups activate the categories of 
„close circle” – a family, kindred intergenerational solidarity. 
In the perception of Moldovan migrant workers, among the sociocultural 
changes that occur in the country upon their short return, the most obvious 
are the changes in the material standard of living, negative changes in inter-
personal relations. The spread of ideas is polarized, from extremely positive 
to negative, with the dominance of the positive. The content of the ethnocul-
tural transmission by parents (labor migrants) to children is dominated by a 
positive attitude towards the homeland and the country.
The study of the socio-psychological characteristics of the perception by the 
representatives of different ethnic groups of the Republic of Moldova of the 
socio-cultural changes taking place in the country is the basis of subjectivity, 
for inclusion in the reform programs of society.
 
Baking in the Christmas customs of the Ukrainians of Moldova

Ecaterina COJUHARI 
In the symbolic and magical ritual actions during the Holly evening / Святий 
вечір/ and Christmas, during the festive family meal, the household and fa-
mily magic, the commemoration of ancestors, the ritual walks with congra-
tulations and the exchange of gifts,  an important function is performed by a 
variety of pastries.
The mandatory attribute of the ritual table and ritual circuits is кала́ч / кола́ч 
/ кола́ш’: дома́шній, для ба́тюшки, для колядникі́ў. According to the ma-
nufacturing method – кола́ч оби́чний, пле́чений ўче́тверо, пле́чений 
ўше́стеро. For the Holly evening, коржі́ з ма́ком / коржі́ до ма́ку, тонкі́ 
коржі́ з ма́ком are prepared, which are also called ма́чники, ма́чиники, 
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ма́чальники, мача́льники. Researchers see them as an analogue of 
колевo. Ritual baking in the form of an unfinished figure of eight, which 
was consecrated in the church and placed in the house under the icon, as 
well as in the barn with livestock – кречу́н / кричу́н, крішчу́н, крішчуно́к, 
хреишчу́н, мош кричу́н, пере́пчік – performed the role of amulet, had ma-
gic and healing functions. Special pastries were prepared for treating the 
children who made detours. These are ґре́шники, восьмйо́рочьки, as 
well as zoomorphic figures in the form of birds – голубки́ / голу́бики. The 
following names of cookies are recorded: ме́діўники, пра́ніки / пря́ники, 
пиче́ня. Bagels were baked in large quantities: бу́блики / бу́блеки, коври́ги, 
кола́чики / кола́чіки, оба́рінки / оба́ренки / уба́ренки / ўоба́ренки. The 
bakery in the form of an anthropomorphic figurine of a doll – ля́лька de-
corated a ritual tree that godparents made for their little godchildren. 
Indispensable dishes of the Holy evening were cakes – пирі́г, пиріжо́к with 
potatoes, cabbage, peas, beans, dried cherries and, in more distant times, 
with chopped hemp seeds (жу́фa), as well as leaf pies with various fillin-
gs – верту́та, палани́ца / палане́ца, плаци́нта / плачи́нта / плаци́нда. 
The ethnolinguistic analysis of the Christmas pastries we recorded will allow 
us to better understand the deeper meaning of the customs of the local 
Ukrainian population and their dialect.

Migration of Ukrainians to Moldova in the 14th–19th centuries and its 
main reasons

Victor COJUHARI 
The most active migration from various regions of Ukraine to Moldova begins 
in the XIV century.
The main factors that contributed to the resettlement were political, so-
cio-economic, religious, etc. Among the socio-economic factors, it is worth 
highlighting the features of feudal relations in Moldova and neighboring Po-
land. In Moldova, there was a milder form of exploitation of peasants – rent 
by products. In Ukraine, the landlord economy was entrenched, which was 
based on corvee – developmental rent the resettlement process has especi-
ally intensified since the 17th century.
Landless Ukrainian peasants were also attracted by a large amount of un-
cultivated land in Moldova, and the feudal lords in every way encouraged 
their settlement. There was also such a form of resettlement as donation of 
territories. Charters of the XIV–XVI centuries testify the donation of lands to 
Ukrainian feudal lords, who transferred to the service of Moldavian rulers 
(gospodari). During political strife and military campaigns forced resettle-
ments were also carried out. Such relocations took place repeatedly in the 
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14th–16th centuries. A major role was played by the religious factor. Due to 
the strengthening of the position of the Catholic Church and the intensificati-
on of religious oppression of Orthodox Ukrainians, many of them were forced 
to migrate to Moldova. In the XVIII century tens of thousands of Rusyns lived 
in northern counties (ţinut) – Khotin (Hotin), Iash (Iaşi), Soroka (Soroca). 
At the end of the XVIII century, Cossacks and Ukrainian fugitive peasants 
settled in the south of Bessarabia. As a result of these relocations, the Ukrai-
nian population in Moldova, especially in the northeastern part, has increa-
sed significantly. Since the beginning of the XIX century the resettlement of 
Ukrainian peasants to Bessarabia is even greater, largely due to the rese-
ttlement of state peasants, which was carried out by the tsarist government. 
If in 1817 there were about 30,000 people (6.5%), then in 1861 – 126,000 
(13.4%), and in 1897 – 330,600 people (17.0%).

From the learning experience of traditional spiritual culture of the Gagauz 
people in the context of ethno-regional and interdisciplinary studies

Elizaveta CVILINCOVA
Gagauz are a small Turkic-speaking and Orthodox people, the problem of 
ethnogenesis of which has not been solved so far (its diversity and sava-
gery are preserved); archaeological monuments directly related to the ethnic 
history of the people have not been identified or properly interpreted. The 
complexity of the study of this problem lies in the fact that the ethnonym 
“Gagauz” is found only in the middle of the XIX century. This prompted us 
to study the problem of the ethnogenesis of the Gagauz people through the 
cultural Genesis, which, along with the anthropology and glottogenesis, is 
part of modern methods of research of processes of folding and the formati-
on of ethnic communities. Over 25 years of individual field studies, we were 
able to collect a rich amount of ethnographic and folkloric material on various 
areas of traditional spiritual culture of the Gagauz people. As the object of 
a comparative study, we have taken four groups of the Gagauz people of 
Moldova, Ukraine, Bulgaria and Greece. Thanks to the material we collected, 
which includes sources in various fields of science – history, Ethnography, 
folklore and religious studies, a comprehensive interdisciplinary study of the 
traditional spiritual culture of Gagauz as a living tradition, as an archaic mo-
dernity, has become possible. Thus, as a result of our interdisciplinary and 
ethnoregional research, it was found out that the form and content of the 
traditional spiritual (as well as material) culture of Gagauz is a common Bal-
kan phenomenon. In the Balkans and later on the territory of Bessarabia, the 
Gagauz people were supported, developed and strengthened their gagau-
zskoj through the Orthodox and linguistic identity. Cultural values of Gagauz 
are connected with Orthodoxy, but at the same time they feel as a part of the 
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Turkic world. We note that the analysis of the cultural Genesis of Gagauz 
indicates that as an ethnic group they formed in the Balkans.

Besht’s constant of “Metaphysics of an Act” in M. Shtemberg’s narrati-
ve: the aspect of uniqueness of meanings (according to V. Frankl)

Jozefina CUŞNIR 
Exploring the narrative by Mark Shtemberg, M. D., we apply the innovative 
phenomenological approach developed by us: “elements of the world image 
formed by the narrator’s mythological consciousness” (EWI) are revealed, 
comprehended, and correlated with ethnocultural “Besht’s constants”. Sh-
temberg makes it clear that he found it crucial to follow the path of an obs-
tetrician-gynecologist instead of that of a dermatovenerologist (though that 
specialty was very attractive to him and guaranteed career progress). We 
explore the EWI stating, “The Universe is such that it is extremely important 
to identify one’s own path in life, those individual meanings that are exactly 
up to ‘me’ to fulfill”. To comprehend it, we apply the phenomenological con-
cept developed by V. Frankl, the creator of logotherapy, who regards the 
“noological dimension” as the “anthropological” one. According to V. Frankl, 
man’s intuitive ability to “find unique meanings” to be implemented namely 
by him has an absolute importance; it is implied that “it is always up to man 
to decide whether or not he wishes to implement that meaning”. A similar 
idea can be found in J. Ortega y Gasset’s concept of “vocation” and in M. 
Buber’s rendering of the parable by Kafka. M. Buber states that Kafka made 
a “contribution to the metaphysics of the ‚door’”. The protagonist, obeying the 
guardian’s prohibition, does not enter the “open gateway which leads to the 
world of meaning”. At the moment of his death, it turns out that the gateway 
was intended only for him, and it is currently closing. M. Shtemberg’s own 
concept of the situation – including the motto he finds to reflect the essence 
of the profession, “Wisdom, courage, and mercy,” – correlates to the con-
cept by V. Frankl. Choosing the profession of obstetrician-gynecologist is the 
implementation of the “unique meaning” “required” from the young narrator. 
The EWI enriches the content of Besht’s constant concept of “metaphysics 
of an act”.
 
Local identity phenomenon in the Republic of Moldova (on the example 
of Chirsova and Vadul-Rascov villages)

Nina IVANOVA 
The relationship of man to the land on which he lives is one of the fundamen-
tal problems in various fields of scientific knowledge, including anthropology. 
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On the whole, a positive emotional attitude towards the native land is explai-
ned by such a fundamental feature of territorial identity as ensuring the initial 
socialization and satisfying the basic human need for belonging to a certain 
community. Territorial identity includes the identification of a person with a 
particular place, the image of this place and its population, emotional attitu-
de, a sense of place, satisfaction with the place, its symbolic significance.
Our study of the phenomenon of local identity was carried out in various 
settlements of the Republic of Moldova, in particular in the Bulgarian-Gagauz 
village of Chirsova and the Moldavian village of Vadul-Rashkov. It showed a 
positive local identity of the residents of both villages.
The local identity in Vadul-Rashkov is typically rural without any distinct fea-
tures: it is mainly associated with the family and the immediate circle, the 
house; it is inscribed in the general peasant vision of the world, which is con-
firmed by the annual cycle of religious holidays and agricultural work (in the 
context of a lack of interest in history and events as single significant factor). 
It is spatially narrow, i.e. limited by the geographical boundaries of the villa-
ge and the social boundaries of the community. The unique landscape, the 
richness of nature, and the pride in the famous poet, a native of the village, 
maintain the local identity, but the economic problems block the interest in 
the place, creating the main criterion for a “different” place - “they live better 
/ worse there”.
The local identity of Chirsova is part of the Gagauz Yeri regional identity. The 
main difference between Chirsova and Vadul-Rashkov is the importance of 
the ethnocultural component (language, culture, history, symbolic personali-
ties), which helps them maintain their identity in difficult economic conditions. 
This local identity includes territory, culture, family, labor, cultivated land, whi-
ch are all interconnected and form a rural version of identity.

Judaizing Szeklers in Transylvania: a model of the Sabbatarian move-
ment in Europe of the 16th – 20th centuries

Tatiana KHIZHAYA 
The Sabbatarian religious movement emerged in Europe in the Mod-
ern Era. Seventh-day Sabbatarianism embraced both Christian de-
nominations observing Sabbath and dechristianizing streams build-
ing up religious beliefs and practices on the basis of the Old Testament. 
Judaizing Sabbatarians included English, German, Polish, Russian and 
Transylvanian Sabbath keepers. The latter (Szombatosok) present a vivid, 
peculiar and most Judaizing model of the European Sabbatarianism. This 
research reveals the typological similarity of the Szombatosok, most of them 
ethnic Szeklers, with the Russian Subbotniks. The genesis of the Hungar-
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ian sectarians is directly correlated to the European Reformation; Russian 
Judaizers are included in the context of the broad movement of ‘Protestan-
tizing’. Those movements arose within the radical segment of the religious 
scene, and their development followed the path of gradual dechristianizing 
and reception of Judaism.
Both in Transylvania and in Russia Sabbath keeping ideas were spread-
ing mainly among peasantry. Religious views and practices of the Judaizers 
were initially being developed on the foundation of the Old Testament texts, 
while preserving Christian elements. The sectarians were persecuted by the 
authorities, invented comparable survival strategies, had similar identities 
and were powerfully impacted by the rabbinic tradition, which resulted in 
the conversion of the part of the dissidents to Judaism and their repatriation 
to Israel in the 20th century. At the same time, the Transylvanian model of 
Sabbatarianism has specific features. Unlike the autochthonous, ‘sponta-
neous’ popular movement of Russian Subbotniks, it was a kind of construct 
created and partly managed by representatives of the intellectual and social 
elite (both local and foreign), who preached their ideas to commoners. The 
transformation of Hungarian phenomenon towards Judaism took place not 
only due to contacts between religious communities and Jews, as in Russian 
sectarianism, but also to the leaders of the movement. The uniqueness of 
Szombatosok could be ascribed to the peculiarities of the genesis of the 
movement, the role of charismatic, highly educated personalities in its his-
tory, as well as the sociocultural and political context in which it developed.
 
Romanian lexical borrowings in the Ukrainian dialect of Bulaesti villa-
ge: a general review

Alexei ROMANCIUC 
The analysis of a sample (415 units) of Romanian lexical borrowings in the 
Ukrainian dialect of Bulaesti village demonstrates that by their origin, they 
are divided into several maingroups: lexemes of Slavic (mainly South Slavic) 
origin (40%), of Latin origin (20%; some lexemes from this category were 
borrowed recently (such as căldare), borrowings from Turkish (12%), Hun-
garian (7%, which is interesting), and Modern Greek (5%).  We also note le-
xemes of Dacian, Albanian, Aromanian (in particular /gl’аg/), and of unknown 
origin (9%), as well as onomatopoeic (2%). 
A very high proportion of lexical units of Slavic (South Slavic) origin is no-
teworthy. In addition, many Romanian borrowings from Turkish and Modern 
Greek have South Slavic parallels - and South Slavic mediation can often be 
assumed.
Ultimately, many Bulaestian lexemes of South Slavic origin have analogies 
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in Romanian and cause increased interest. In particular: /борш/ ‘борщ’ 
(everywhere in the Ukrainian area, including the closest relatives to the Bu-
laeshti dialects of Bucovina and Hutsuls, /боршч/, /борш’:/ - also the Bulga-
rian /борш/; the Bulaestian /|ботуш’:/ ‘grape seedling’ - from the Romanian 
dialect botuș; /беш’:/ ‘погреб’ — Rom. béci; /|gерлiш’:/ ‘cellar entry chamber 
vault – Rom. garlici; /пр’iс|т’елка/ ‘pinafore’ – Rom. pestelcă, Rom. dial. 
(Oltenia, mainly) prestelcă;  /зум|бeла/ ‘удила’ (Rom. zăbale from Hungari-
an  zabola (which, in turn, is an early borrowing from a substrate of the late 
Slavic dialect); but in the Rom. dialect - zămbale; in Ukrainian - зумбила in 
Boykov and Upper Dniester dialects), /|сурло/ ‘pig’s snout’ (in Bukovina and 
Hutsul dialects only the meaning of ‘труба’ ‘pipe’ is recorded),  /с|тeгна/ 
‘shelter in the field for sheep’ (Rom. stấnă; in the Ukrainian and South Slavic 
area стина)  is ubiquitous; стигна in Lomachintsy village of Sokiryansky 
district;  стигло in East Polesie), /  /|gуgla/  ‘pile of corn stalks’ (Rom. glugă; 
Bulg. гугла), and others.

Socio-cultural space of the Ukrainians in the period of 1953–1964: the 
peculiarities and development trends 

Olha TIEVIKOVA, Victoria VOSHCHENKO, Alla LYSENKO 
The death of Joseph Stalin in 1953 and the coming to power of Nikita 
Khrushchev were characterized by some changes in the soviet people’s  li-
festyle. The reformist activity of the authorities had a positive influence on so-
ciety’s standard of living and moral environment, but the totalitarian system 
remained intact. The state directed almost all the efforts and funds towards 
the restoration of industrial capacity and military potential. Improvement of 
the living standards of the citizens was secondary on the priority list.
There were a lot of problems: lack of premises for housing, hospitals, 
educational, medical, transportation services problems and another social 
and cultural needs, constant deficit of everyday goods and other elementary 
things and needs for people.
All these created a lot of difficulties for people and accustomed them to exis-
ting realties: poor service culture, bad sanitary and hygienic living conditions, 
poor quality and constant shortage of everything. There was horse-driven 
transport, kerosene lamps, communal apartments, military apparel, manual 
labor at the enterprises in the soviet life of the 1950s.
Rural people especially felt all these. The rural infrastructure was underde-
veloped, there were no communal amenities, there was lack of employment 
prospects etc. So, during this period, the tendency of growth of the urban 
population and the decline of the rural one is observed.
At the same time, a general social stabilization and rise in living standards 
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of the citizens in comparison with the previous decade is observed.  Many 
people got individual apartments, gasification, electrification, central heating, 
water supply,  public  transport and another  services.
Thus, the reformation policy of the authorities changed the living conditions 
of the Ukrainians for the better. The outlined trends are undoubtedly posi-
tive but they were implemented quite slowly, the level of well-being of the 
citizens remained insufficient, especially if compared with Western capitalist 
countries.

Этнокультурные последствия трансформации днепровского ланд-
шафта в 1930–1970-х гг.

Любовь БОСА
В условиях современных глобализационных тенденций исследовате-
ли-гуманитарии все чаще фокусируют внимание на экологических и 
пространственных характеристиках национальных культур. 
Для Украины Приднепровье является ее центральной этнокультурной 
зоной. Днепровский ландшафт до недавнего времени представлял со-
бой целостную природно-культурную (ассоциативную, историческую, 
топонимическую и т. п.) систему.
Как известно, в ХХ веке в результате недостаточно продуманных дей-
ствий в отношении гидростроительных и мелиоративных работ в СССР, 
были нарушены базовые принципы взаимодействия человека и ланд-
шафта.
На протяжении 2012 – 2018 гг. в ИИФЕ им. М. Ф. Рыльского НАН Украи-
ны был организован целый ряд экспедиций в прибрежные зоны по все-
му руслу Днепра. Проведенные экспедиции позволили выделить осо-
бенности роли Реки в повседневной жизни местного населения.
В течение ХХ века процесс взаимосвязи человека и реки трансформи-
ровался, люди стали все более потребительски относится к окружаю-
щей среде. Исчезли плавни, пороги, заборы, острова; образовались 
водохранилища, которые привели к уничтожению десятков тысяч насе-
ленных пунктов, кладбищ, храмов. Однако в коллективных представле-
ниях местного населения феномен днепровского ландшафта еще со-
храняет свои «места памяти»: пороги, плавни, рыболовство, лоцманы, 
топонимические и исторические предания, легенды и т. п.
В последнее время активизировались неформальные «мемориальные 
сообщества», ведущие широкую деятельность в отношении объедине-
ния потомков переселенцев для сохранения общей памяти о затоплен-
ных родных местах. Особенностью многих из них есть экологическая 
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направленность, что часто проявляется в инициировании ландшафт-
ных заповедников («Дніпрові пороги», «Білецьківські плавні»); высту-
плениях против новых планов гидростроительства на Днепре, Днестре, 
Буге; организации различных просветительских мероприятий, открытии 
памятных знаков. Важно также исследовать все эти проявления само-
организации местного населения, как важного условия недопущения 
нового вандализма в отношении культуры и природы.

Молдавские топонимические «следы» в культурном ландшафте 
Подольского Приднестровья

Александр ГОЛОВКО
Подольское Приднестровье является участком этнокультурного погра-
ничья, где исторически взаимодействуют украинский и молдавский эт-
носы. Традиционная культура приднестровских местностей Восточного 
Подолья, будучи украинской в своей основе, обогащенная также за счет 
молдавских влияний или созданных двумя народами культурных явле-
ний. Обоюдные интерференции стали возможными благодаря тесным 
хозяйственным контактам, межэтническим бракам, ощутимом молдав-
ском присутствии в регионе в результате миграционных процессов XVII-
XVIII вв.
Дисперсно расселившись среди украинского большинства (основав 
отдельные села или их части), восточные романцы приняли участие в 
маркировании этой территории. Со временем молдаване приднестров-
ских районов современной Винницкой и севера Одесской областей 
растворились среди титульного населения, оставив в культурном ланд-
шафте немало топонимических «следов». В памяти местных жителей 
некоторые пространственные определения сохраняются и в начале ХХІ 
в., о чем свидетельствуют данные наших этнографических экспедиций. 
Кроме полевых источников, важные фиксации молдавских топонимов 
содержатся также в историко-статистических материалах под редакци-
ей Е. Сицинского, рукописном исследовании о с. Большая Костница на 
Ямпольщине конца ХІХ в., экспедиционных записях М. Карачковского о 
путешествии по севере Одесской обл. 1920-х гг. и др.
Топонимы молдавского происхождения в приграничном пространстве 
Восточного Подолья сохранились в исторических названиях отдель-
ных населенных пунктов (например, Флемында, Кетросы), современ-
ных номинациях (Джугастра, Одая, Кукулы), наименованиях отдельных 
частей поселений (магала «Вурсуливка»), названиях некоторых приток 
Днестра, близлежащих склонов холмов, долин и хуторов, источников и 
ручьев. Комплексное рассмотрение влияния молдавского фактора на 
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этнокультурный ландшафт Подольского Приднестровья требует даль-
нейших фиксаций восточнороманской топонимии, в частности в Балт-
ском, Подольском, Окнянском районах Одесской области.

Развитие ярмарочной торговли на Слободской Украине: 
специфика современности

Виталина ГОРОВАЯ
На нынешнем этапе общественного развития на культуру современно-
го мира ощутимо влияют процессы глобализации, что влечет за собой 
изменение многих социокультурных явлений. В таких условиях актуаль-
ными становятся проблемы развития и сохранения украинского куль-
турного наследия. Выразительным примером популяризации и воспро-
изведения материальных и духовных достижений украинского народа 
является возрождение традиции проведения ярмарок на региональном 
и национальном уровнях. Учитывая такую тенденцию, особое внимание 
этнологов привлекает историко-этнографический регион Слобожанщи-
на, в котором раскрывается современная заинтересованность со сто-
роны властей и населения в ярмарочной традиции. В наши дни ярма-
рочная торговля в Украине приобретает новые черты. Роль ярмарок как 
важных торговых центров снизилась. Ярмарка начала терять большин-
ство торговых обычаев и проявлений традиционно-обрядовой культуры 
украинцев. Вместе с тем некоторые ярмарочные традиции прошлого 
все же сохранены. На Слобожанщине, как и на Украине в целом, не 
проводятся долговременные ярмарки. Сегодня отсутствуют крупные 
оптовые ярмарки, а продолжают функционировать ярмарки средней ве-
личины и малые. Роль таких торговых центров, скорее всего, сводится 
к удовлетворению материально-бытовых потребностей населения, а их 
традиционная форма уже потеряна. Современные ярмарки часто приу-
рочены к какому-либо празднику или событию в селе. А традиция при-
урочения к церковным и религиозным праздникам в селах фактически 
утрачена. Сегодня исторические традиции города Харькова, который 
был важным торговым центром, продолжаются благодаря проведению 
Большой Слобожанской ярмарки. Ценностью такого торгового действа 
является прежде всего возможность презентации достижений районов 
и городов области, их культурного и продовольственного потенциала.

«Дипломатическая школа» бессарабских болгар
Михаил СТАНЧЕВ

Данная тема практически не изучена, если не считать единственную 
статью д-ра Алеки Стрезовой по этой проблеме. В докладе на 
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основе неопубликованных документов освещается дипломатическая 
деятельность бессарабских болгар из Российской империи, СССР, 
а также Молдовы и Украины. Наиболее видными представителями 
бессарабской «дипломатической школы» были Стефан Баламезов 
из Кишинева, Димитр Греков, Хараламби Сырмаджиев и Константин 
Минков из Болграда, Александр Малинов из Пандаклии и Георги 
Калинков из Твардицы. Все они после освобождения Болгарии 
переселяются на историческую родину и занимают видные 
государственные и дипломатические посты. С. Баламезов работал 
в Министерстве иностранных дел, в посольствах Болгарии во 
Франции, России и Чехословакии, Димитр Греков наряду с высшими 
государственными должностями был и министром иностранных дел 
страны и послом кн. Александра Батенберга I при короле Милана и 
Чрезвычайным представителем Княжества Болгария в Высокой порте. 
Его сын Александр Греков – профессиональный дипломат, глава 
болгарских дипломатических миссий в Париже, Стокгольме и Берне. 
Х. Сырмаджиев – главный секретарь Министерства иностранных дел, 
полпред в Белграде и Вене, а К. Минков занимал должность первого 
секретаря болгарских посольств в Лондоне и Гааге, а также членом 
болгарской делегации в Женеве по вопросу создания Общества Народов 
(Лиги Наций). Видный государственный деятель Александр Малинов 
не был профессиональным дипломатом, но его внешнеполитические 
заслуги в признании независимости Болгарии неоценимы. В докладе 
идет речь и о современных деятелях бессарабской «дипломатической 
школы», представлявших различные государства на своей исторической 
родине: Украину – Николай Балтажи (Петровское), Георгий Алавацкий 
(Городнее), Михаил Станчев (Кортен), Виталий Пейчев (Бердянск), 
Татьяна Недялкова (Киев); Республику Молдова – Степан Куртев (Валя-
Пержей); Россию – Иван Куртов (Кортен) и Уругвай – Ольга Барбарова 
(Кортен). 

Особенности этнической идентичности студенческой 
молодежи АТО Гагауз Ери Республики Молдова

Лариса ХОРОЗОВА 
В ходе проведенного нами теоретико-эмпирического исследования из-
учались особенности этнической идентичности у студенческой молоде-
жи гагаузов и болгар.
Методический инструментарий – тестирование, анкетирование. Были 
опрошены 329 студентов Комратского госуниверситета Республики 
Молдова (гагаузов и болгар). В теоретическом аспекте подтверждается, 
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что этническая идентичность – не статичное, а динамичное образова-
ние. Хотя студенческая молодежь находится на стадии реализованной 
этнической идентичности, под влиянием системных социокультурных и 
экономических изменений в обществе может происходить ее актуали-
зация и переосмысление роли этнической принадлежности. В эмпири-
ческом исследовании этнических стереотипов у студенческой молоде-
жи гагаузов и болгар выявлена позитивная этническая самоидентифи-
кация. Взаимные гетеростереотипы болгар и гагаузов характеризуются 
низкими значениями уровня выраженности и направленности. Гагаузы 
и болгары биэтничны с группой русских на групповом и личностном 
уровнях. Образ титульного этноса позитивен, диффузен. Мы предпола-
гаем, что диффузность связана с сужением поля межэтнического взаи-
модействия. У студенческой молодежи гагаузов и болгар преобладают 
этноаффилиативные тенденции, то есть превалирование ориентации 
на группу и стремление включения в нее. 
Студенческая молодежь обеих этнических групп воспринимает соци-
альную ситуацию как «неопределенную». Гражданская идентичность 
более выражена у гагаузской молодежи, чем у болгарской. Можно пред-
положить, что это вызвано тем, что гагаузы активнее включаются в со-
циально-политические процессы АТО Гагауз Ери. Исследование этниче-
ской идентичности может стать основой для прогноза этносоциальной 
ситуации в Республике Молдова в период системных трансформаций 
общества.

Формирование академического подразделения болгаристики в 
Республике Молдова: предпосылки и задачи

Николай ЧЕРВЕНКОВ 
В Молдове более двух столетий проводятся исследования различных 
направлений болгаристики. Первоначально местные авторы публикуют 
материалы о бессарабских болгарах в кишиневских и одесских изданиях. 
К концу ХIХ в. значительный вклад в исследовании средневековой 
Болгарии вносят ученые А. Яцимирский и П. Сырку. На рубеже веков 
многое делается для изучения болгарских сел и расположенных в них 
церквей. Известный кишиневский общественный деятель болгарин И. 
Иванов публикует сборник об освободительной борьбе болгар.
В межвоенный период продолжается интерес к истории и культуре 
болгарских переселенцев. Одновременно на Богословском факультете 
в Кишиневе проф. Петру Константинеску-Яшь успешно занимается 
проблемами болгарского Возрождения. В послевоенный период, к 
середине 50-х гг. ХХ в., появляются труды И. Мещерюка и Е. Руссева, 
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которые раскрывают формирование и развитие болгарской диаспоры 
в Бессарабии. Проблемы языковой и культурной болгаристики 
планировалось изучать в гагаузско-болгарской комиссии при 
Молдавском филиале АН СССР. Особенно углубленно историческая 
болгаристика исследовалась в Отделе истории социалистических 
стран Института истории АНМ. В его рамках сформировалась группа 
(К. Поглубко, И. Забунов, Л. Степанова, Н. Червенков, И. Грек, К. 
Жигня), которая занималась проблемами истории, культуры, болгаро-
российско-молдавских связей. Она подготовила и издала авторские 
и коллективные монографии. Тем самым Кишинев стал одним из 
крупных центров болгаристики. Практически шел процесс складывания 
условий для создания академического подразделения болгаристики. 
Именно группа стала основой для открытия отдела по изучению 
болгарской тематики в рамках созданного в начале 1990-х гг. Института 
межэтнических исследований АНМ. Перед данным отделом была 
поставлена задача непосредственного изучения проблем, связанных с 
болгарским населением республики.
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INTERFERENŢE CULTURALE ÎN ARTA NAŢIONALĂ / 
CULTURAL INTERFERENCES IN THE NATIONAL ART

ARHITECTURĂ/ ARCHITECTURE

Mănăstirea Florești (județul Vaslui) – un monument istoric reprezentativ 
pentru arhitectura medievală din Moldova Meridională 

Laurențiu CHIRIAC 
Mănăstirea Florești se află pe Valea Simiei, în satul Florești, comuna Poie-
nești, județul Vaslui și reprezintă una din capodoperele arhitecturii religioase 
moldovenești, atât din punct de vedere al îmbinării mai multor stiluri și influ-
ențe arhitecturale (renascentist, neogotic, clasic, romantic etc.), cât și din 
punct de vedere al interesantei sale evoluții istorice.
Mănăstirea s-a numit la început Simila, apoi Florentina până la mijlocul se-
colului al XVII-lea, când a luat numele de Floreşti de la satul din apropiere.
Ansamblul Mănăstirii Florești cuprinde Biserica „Sf. Ilie Tesviteanul”, tur-
nul-clopotniţă, Palatul egumenesc şi Zidul de incintă.
Prima biserică a Mănăstirii Floreşti a fost construită în anii 1590-1596, de 
către Cârstea Ghenovici (fost mare vornic al Ţării de Jos) şi soţia sa, Anghe-
lina, cei care au dăruit lăcașului multe sate și un Tetraevanghel (la 1596).
A doua biserică era din zid și a fost construită între anii 1686-1694, de către 
marele vornic Gavriliță Costache (nepotul lui Cârstea Ghenovici), pe locul 
celei anterioare. Era o biserică sală de stil neogotic, cu o faţadă de tip mun-
tenesc, cu plan triconc, pronaos scurt şi naos prelungit, prevăzut pe laturi cu 
câte o absidă semicirculară. Cutremurele de la 1738 şi 1802 au distrus-o.
Mănăstirea avea atunci un aspect fortificat: biserica avea contraforți de apă-
rare, turnul-clopotniţă de pe pridvor era loc de refugiu, zidul de incintă avea 
metereze pe colțuri, iar stăreţia, casa egumenească, chiliile, clisiarniţa, ar-
hondaria, trapeza, cuhniile, atelierele meşteşugăreşti și anexele erau forti-
ficate. La 1806, biserica a fost închinată Mănăstirii Esfigmenul de la Athos.
Ridicat pe amplasamentul vechilor biserici anterioare, actualul aşezământ 
din zid a fost construit de egumenul grec Nil, între anii 1852-1859. Este o 
biserică cu plan triconc, de tip sală, neogotică, sprijinită de contraforţi și înca-
drată la vest de două turnuri octogonale. Legea secularizării averilor mănăs-
tireşti (1863) l-a împiedicat să o termine, biserica devenind de mir, iar palatul 
egumenesc fiind transformat în spital. Între anii 1879-1883, prin strădania 
credincioșilor, a episcopului Iosif Gheorghian şi a talentatului arhitect italian 
Burelli, monumentul ecleziastic de astăzi a fost finalizat.
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Grădinile și parcurile istorice din Regiunea de Dezvoltare Chișinău
Cristina CIOBANU

În acest articol sunt prezentate rezultatele studiului despre grădinile și par-
curile istorice din Regiunea de Dezvoltare Chișinău (RDCh). Conform Legii 
nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, 
RDCh cuprinde municipiul Chișinău.
Studierea izvoarelor bibliografice, a fotografiilor, materialelor de arhivă și 
legislative  a relevat existența a șapte grădini și parcuri istorice în RDCh. 
Acestea includ grădina şi complexul de clădiri ale școlii de pomicultură și 
viticultură, grădina publică „Ștefan cel Mare”, Dendrariul, parcul de cultură și 
odihnă „Valea Morilor”, complexul de clădiri și parcul Spitalului de Psihiatrie, 
complexul de clădiri și parcul fostei Școli de Agronomie fondată de Ion Cio-
rescu și grădina Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală.  
La acestea, mai putem adăuga și parcul vilei Sincard din orașul Vadul-lui-Vo-
dă, care nu a fost documentat de specialiști. Totodată vila de pe strada Alexei 
Mateevici, nr. 67 din municipiul Chișinău dispune de o grădină cu o suprafață 
semnificativă și de asemenea este un obiect protejat. În total, avem nouă 
obiecte, toate cu statut de protecție.
Grădinile și parcurile istorice din Republica Moldova sunt luate sub protecție 
în cadrul a două acte legislative: Legea privind fondul ariilor naturale prote-
jate de stat nr. 1538 din 25.02.1998 și Legea privind ocrotirea monumentelor 
nr. 1530 din 22.06.1998. Atât în municipiul Chișinău, cât și în republică, exis-
tă cazuri când un obiect este protejat de ambele legi. De exemplu, parcul de 
cultură și odihnă „Valea Morilor”, Dendrariul din municipiul Chișinău, parcul 
istoric Ivancea din satul Ivancea, raionul Orhei și parcul istoric Brânzeni din 
satul Brânzeni, raionul Edineț. Cu toate acestea, parcurile și grădinile istori-
ce se confruntă cu un șir de probleme: nerespectarea legislației în vigoare, 
managementul defectuos, lipsa  personalului calificat ș. a.  

Sinagoga Mare din Chiținău. Un edificiu istoric dispărut
Sergius CIOCANU

Sinagoga Mare a constituit centrul de coagulare a comunității ebraice me-
dievale din Chișinău, marcând așa-numita „mahala jidovească” a orașului. 
Din punct de vedere arhitectural ea prezenta similitudini cu edificiile de cult 
ebraice construite în secolele XVII–XVIII în orașele Lvov, Ostroh, Brody etc. 
din vestul actualei Ucraina. Era un edificiu de plan dreptunghiular, cu etaj, 
cu pereți masivi, de peste un metru grosime, cu dimensiunile exterioare de 
circa 22 x 36 m.
Prima mențiune documentară a acestei sinagogi se referă la anul 1789. Între 
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1812–1816 ea a fost reparată capital, fapt care, mai târziu, a generat opinii 
că în acei ani ea a fost construită din temelie. Au fost exprimate și opinii, pre-
cum că înainte de 1812 în Chișinău nu ar fi existat sinagogi. Sinagoga a fost 
remarcată cu denumirea de ”școala jidovească” pe planul orașului din 1817, 
elaborat de arhitectul și inginerul cadastral basarabean, Mihailo Ozmidov. 
Până la începutul secolului al XX-lea, Sinagoga Mare a fost unicul edificiu cu 
statut de sinagogă din Chișinau. 
În anii ʽ50 ai secolului al XX-lea, Sinagoga Mare, împreună cu întregul carti-
er medieval evreiesc al orașului, a fost demolată în contextul procesului de 
sistematizare agresivă a centrului părții preimperiale a localității.
Acest edificiu de cult, deosebit de important din perspectiva reîntregirii fi-
zionomiei culturale a Chișinăului preimperial, dar și a celui din secolul al 
XIX-lea, a fost menționat în perioada existenței lui fizice în scrierile a doar 
doi autori. După demolare, în mod cu totul surprinzător, el dispare atât din 
memoria culturală a orășenilor, cât și din memoria comunității ebraice chi-
șinăuiene. Deocamdată, în circuitul public nu au fost puse fotografii care ar 
releva exteriorul sau interiorul sinagogii.
Ar fi pe deplin justificată instalarea pe locul Sinagogii Mari din Chișinău, ca 
și în cazul edificiilor de cult creștine de aici, demolate în perioada regimului 
sovietic, a unei plăci comemorative sau a unui însemn, care ar pune în evi-
dență și ar menține vie memoria privind acest element important al istoriei și 
identității culturale a orașului.

Folosirea documentelor istorice și a imaginilor din satelit pentru 
cercetarea dezvoltării urbanistice a orașului Soroca în antichitate și în 
evul mediu timpuriu

Vitalie IAȚIUC
Studierea documentelor istorice și cartografice din secolele XV–XVI, realiza-
tă în ultimii ani, demonstrează convingător că în perioada din sec. al II-lea 
d.Hr. și până în secolul al XV-lea, pe acest loc sub diferite denumiri Carsi-
dava, Sacacatai, Olchionia – au fost așezări bine dezvoltate și cunoscute 
pentru perioadele lor istorice. Până în prezent cercetările arheologice s-au 
concentrat în jurul cetății și pe terasa inferioară a orașului. Istoricul român 
T. Gheorghiu a comentat cu regret aceasta situație, spunând că atunci când 
vorbim despre Soroca, începem cu Cetatea și terminăm cu Cetatea. Dar stu-
dierea terasei superioare folosind topografia detaliată din secolele XIX–XX și 
imaginile contemporane din satelit permit să vorbim despre istoria milenară 
a structurilor de habitat în limitele orașului actual. Tipologia ruinelor și struc-
turilor descoperite aici pot fi atribuite la patru perioade:
1. Cucuteni-Tripolie – diverse structuri circulare.
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2. Perioada antică – o fortăreață de formă dreptunghiulară regulată, cu di-
mensiunile de 500x200 m. 
3. Perioada secolelor VII–XI – o structură complexă tipică, cu mai multe linii 
defensive, amplasată pe promontoriu (cca 80 ha) și înconjurată de un grup 
de așezări circulare la o distanță de 2-4 km.
4. Epoca medievală timpurie – fortificație(?) pe terasa superioară din zona 
Dealului Țiganilor (35 ha).
Examinând imagini din satelit din perioada anilor 1965-2018, am descoperit 
structuri geometrice regulate, asociate cu movile situate de ambele maluri 
ale Nistrului. Funcția și perioada aproximativă a creării lor nu sunt încă clare, 
însă aceste mari structuri și linii kilometrice sunt interconectate cu forme 
geometrice regulate triunghiulare cu dimensiuni cuprinse între 50 și 200 m, 
care au fost descoperite anterior în 2017. Avem aici, probabil, un sistem uni-
ficat de linii și structuri defensive create de o cultură care deținea cunoștințe 
matematice și geometrice înalte.

Cinematograful „Patria” din Chișinău, istoria edificării clădirii
Tamara NESTEROV 

Cinematograful „Patria” este unul din primele clădiri cu destinație publică 
postbelică, prezentând o continuitate a mediului cultural istoric al Chișinăului. 
Se află pe locul unde anterior era construită clădirea Adunării Nobilimii 
basarabene, devenită în 1921 sediul Teatrului Național. Aspectul său este 
cunoscut din vedutele de la sfârșitul secolului al XX-lea, rezultat al refacerii 
de către arhitectul Henrik von Lonsky. În 1935 Teatrul și-a stopat activitatea 
pentru reconstrucția capitală a clădirii, proiectul modernizării fiind realizat de 
arhitectul Ernest Dodeaud din București. Sursele scrise confirmă că clădirea 
a intrat în perioada sovietică în stare ruinată, pe locul căreia a fost construit 
cinematograful „Patria”, conform proiectului arhitectului sovietic Valentin 
Voițehovschi (1909–1977). Arhitectul povestea studenților săi despre 
aprecierea înaltă dată planimetriei confortabile a clădirii de către muncitori 
în timpul construcției. În fișa biografică de la Arhiva UTM, printre lucrările 
sale profesorul V. Voițehovschi a menționat și „cinematograful «Patria», 
anul 1951”. În memoriile sale profesorul Aurel Marinciuc afirmă că clădirea, 
care a devenit mai târziu cinematograful „Patria”, era deja construită la 
sfârșitul războiului. În reprezentarea grafică „Desfășurata străzii centrale a 
Chișinăului, 1947” se observă că cinematograful „Patria” avea arhitectura 
actuală. Proiectul de modernizare a teatrului, propus de E. Dodeaud în 1935 
și publicat în 2015, demonstrează fără echivoc că cinematografului „Patria” 
a fost realizat după proiectul său înainte de perioada sovietică. 
Prezenta relatare a istoriei construcției cinematografului „Patria” nu știrbește 
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și nu micșorează valoarea harului inedit al arhitectului V. Voițehovshi, vinovat 
fiind mediul social românofob, personalitățile marcante ale culturii devenind 
involuntar marionete în jocul inuman al statului totalitar.

Enigma cetăţii de piatră de la Orheiul Vechi
Mariana ŞLAPAC 

Cetatea de piatră de la Orheiul Vechi, numită şi „citadelă”, a fost construită 
în perioada hordeză între actualele aşezări rurale Trebujeni şi Butuceni pe 
un promontoriu apărat natural din trei părţi de malurile abrupte şi apa râului 
Răut. În anii ’60 ai secolului al XIV-lea aici a existat o importantă alcătuire 
urbană, identificată cu Oraşul Nou (Yangi-şehr/Şehr al-Cedid), iar după 1370 
îşi are începuturile Orheiul medieval moldovenesc, numit Orheiul Vechi, pen-
tru a-l deosebi de aşezarea omonimă întemeiată în secolul al XVI-lea. 
Citadela reprezintă unica cetate de piatră din Moldova adaptată unui pro-
gram anterior – o clădire din cărămidă de plan alungit, care a înglobat în se-
colul al XIV-lea un vechi mausoleu turanic. Unii cercetători consideră că este 
vorba de palatul zidit de emirul creştinat Dimitrie, care s-a stabilit cu traiul la 
Orheiul Vechi, iar alţii văd în această clădire o hanaka, lăcaş al sufiilor, un 
fel de „mănăstire musulmană”. În opinia autorului, ipoteza edificării palatului 
de principele tătar Dimitrie este puţin verosimilă, în schimb, versiunea hana-
kalei este mult mai convingătoare. Se pare că hanaka de la Orheiul Vechi a 
evoluat la un moment dat într-o hanaka fortificată, care însuma calităţi atât 
ale unei reşedinţe a sufiilor, cât şi ale unui ribat oriental. Ca analogii, au fost 
propuse hanaka fortificată a lui Pir-Huseyn de pe râul Pirsagat (Azerbaidjan) 
şi hanaka fortificată a lui Hoca Ahmed Yesevi din Turkestan (Kazahstan). Nu 
este exclus ca autorităţile hordeze să fi planificat în interiorul citadelei con-
strucţia şi altor obiective şi, poate, crearea în viitor a unui complex memorial 
şi reprezentativ, menit a fi un important avanpost al islamului în teritoriile 
apusene ale Hoardei de Aur. 
La acea vreme cetatea de piatră de la Orheiul Vechi urmează modelul „re-
şedinţei fortificate orientale” a cărei sursă poate fi găsită în Orientul Apropiat 
şi Asia Mijlocie.

Prezențe italiene în arhitectura interbelică românească
Paolo TOMASELLA

Arhitectura interbelică, pe vremea României Mari, a văzut prezența profesio-
niștilor italieni care lucrau în diferite părți ale Regatului. În perioada cuprinsă 
între anii 1920 și 1942, unii arhitecți de origine italiană au activat în domeniul 
construcțiilor publice și private. Printre aceștia erau Victor Asquini și Romano 
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De Simon, care își desfășoară activitatea la București și în Țara Româneas-
că (mai ales la Târgovişte şi Caracal), precum și Angelo Viecelli, proiectant al 
Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale din Regatul României, al spitalelor, 
sanatoriilor și proiectelor de îngrijire a sănătății în întregul Regat, dar mai 
ales în Basarabia. Arhitectul bellunez Angelo Viecelli (1884–1948) s-a ocu-
pat de domeniul sănătăţii publice, dat fiind că a proiectat şi realizat dispen-
sare, sanatorii şi spitale în zona maritimă şi cea montană. De asemenea, ad-
ministraţia românească a construit la Bugaz (astăzi Bilhorod-Dnistrovs’kyj, 
Ucraina) un sanatoriu pentru tratamentul tuberculozei osoase. Proiectat de 
arhitectul italian Angelo Viecelli şi inaugurat în 1937 de regele Carol al II-lea, 
edificiul s-a păstrat până în prezent. Conform unor surse, a fost cea mai 
mare clădire construită în Basarabia în perioada interbelică. Comunicarea 
ține cont şi de cercetările în curs cu privire la profesioniștii italieni care au 
lucrat în Regatul României.

Potențialul de încadrare a complexurilor vitivinicole în mediul ambiental
Aurelia TRIFAN 

În arhitectura complexurilor vitivinicole moderne o importanță deosebită revi-
ne conceptului de integrare în relief, determinant în viziunea strategică care 
combină atât imperative economice, de mediu, cât și alte aspecte legate 
de imaginea vinului, definită de construcția care îl adăpostește. Conceptul 
reconciliază ecologia și dezvoltarea economică a cramelor, fiind o abordare 
globală care orientează proiectarea lor spre o fuzionare cu mediul ambiental 
și un răspuns simplu și eficient la provocările zilei de mâine: a fi durabil sau 
a nu mai exista.
Proiectarea ecologică propune gestionarea optimizării într-un mod integrator 
al spațiilor localului vitivinicol în mediul înconjurător și presupune concepe-
rea unei clădiri astfel, încât orientarea, conformarea geometrică, materialele 
şi tehnologiile utilizate să aibă ca rezultat un impact cât mai redus asupra 
acestui mediu. Alegerea corectă a orientării și designului cramelor face po-
sibilă reducerea semnificativă a nevoilor de energie, în special prin crearea 
unei termoreglări naturale, prin favorizarea iluminării naturale și prin utiliza-
rea topografiei terenului pentru a efectua anumite operații prin gravitație. 
Fiind unul dintre preceptele epocii contemporane – întoarcerea la natură și 
respectarea regulilor acesteia privind alegerea locului, cercetarea factorilor 
de mediu favorabili și perturbatori, încadrarea în peisaj și evidențierea ex-
presiei simbolice este adresat arhitecturii la general, iar în ultima perioadă 
arhitecturii vitivinicole în special.
Proiectul Vinăriei Poiana, realizat de arhitectul Vasile Stratu în 2012, repre-
zintă, cu certitudine, un pas înainte în ceea ce privește relația cramei cu 
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peisajul, fiind o aliniere la tendințele inovative în „arhitectura vinului”. Ideea 
inițială de a dezvolta un concept de cramă care să se integreze cât mai 
armonios posibil în relief s-a conturat în modelul de interferență a mediului 
natural și obiectului de arhitectură.

Cultural interferences in the formation of the culture of South Ukraine 
( XIII-XVIII centuries)

Svitlana BILIAIEVA 
The formation of the culture of the South Ukrainian lands is connected with 
the changes in the etnocultural situation, which take place in the course of 
the second part of XIII-XVIII centuries. The most powerfool states  took part 
in this process in subsequent periods of its history, among them: Moldavian  
and  Great Lithianian principalities, Golden Horde, Ottoman Empire. Besi-
des, the Genoa and Venetian colonies and forts created the specific cultural 
interference in the development of the region. As a result of the archaeolo-
gical investigation of various monuments in the North Black Sea area, im-
portant factors of the interconnection and influence on the cultural situation 
were discovered. The creation of the infrastructure of the Islamic direction 
in the time of the Golden Horde changed the system of fortification of the 
Moldavian Principality in the West part of the North Black Sea, which put 
the base of future Ottoman fortresses. A brilliant example of such activity 
was the construction of the fortress in Bilgorod (Cetatea Alba) in the last de-
cades of the XIV century and its enlargement in the first half of XV century. 
Simultaneously with the creation of Great Lithuanian and Russ Principality, 
the company for building a chain of fortifications and customs on the inter-
national trade ways in the direction East-West and North-South began in 
the North Black Sea area. From that position, Bilgorod was considered the 
“key of Lithuania”.  The East point of such system of defense was the for-
tress Tyagin (by modern name) or, probably, the city of Sent Joann (by some 
written sources). Similar to fortress Cetatea Alba, fortress Tyagin was built 
on the place of former Golden Horde cities. Both of them take the features 
of the syncretic material culture of that time.  The further fate of the territory 
is connected with the Ottoman expansion and specific intercultural relations 
with the Ukrainian Cossacks, and various ethnic populations of the South, 
Muslim and Christian contingents, which fiind confirmation in the material 
culture and written documents.
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Architect Leopold Sheidevandt and his creative activity in Bessarabia 
(1829-1894).  On the occasion of the 190th anniversary of the architect’s 
birth

Alla CEASTINA
This year we mark the 190th anniversary of the birth of architect Leopold 
Sheidevandt and the 125th anniversary of his death. Being of noble origin and 
Catholic religion, he was court counselor and civil engineer of the Bessara-
bian Chamber of State Property. Born in 1829, L. Sheidevandt graduated 
from the Engineering and Topographic Department of the Forest and Land 
Institute and was appointed to the post of Kishinev city architect in 1878, 
replacing another famous architect A. I. Bernardazzi, who left for Odessa. 
According to the certificate of service, he conscientiously approached his du-
ties. In the period from 1852 to 1869, he built many new churches in Akker-
man and Bendery districts of Bessarabia, several buildings in the Kishinev 
Botanical Garden and others. He also dealt with the detailed transference of 
state-owned villages on the plan.
 Leopold Sheidevandt supported Karl Schmidt, Kishinev city mayor, regard-
ing the possible construction of the theater building, emphasizing that the 
theater should meet all modern needs and expressed his opinion about such 
basic issues as fire safety measures, heating and ventilation. The architect 
believed that if a little velvet, gold and drapery were used in the design of the 
theater building, the audience would be able to appreciate “the most refined 
taste”. This is evidenced by the documents of the National Archive of the Re-
public of Moldova. The designs for the construction of residential buildings 
in Kishinev, completed by L. Sheidevandt in 1883-1884, are also preserved.
As for the architect’s personal documents, related to his marriage, the birth 
of his children, as well as death, are preserved in the metric books of the 
Kishinev Catholic Church. 
Sheidevandt was married to Adelaide, the daughter of another Kishinev Ar-
chitect, Joseph Gasket, and they had eight children. He died in 1894 and 
was buried in the Catholic cemetery in Chisinau, successfully fulfilling archi-
tectural duties in Bessarabia for over 40 years.

Baroque in national artistic traditions: comparative experience of 
Jewish and Ukrainian cultures

Eugeny KOTLYAR
The European Baroque shaped the cultural self-defining of peoples, combin-
ing exalted and grassroots forms, and native folklore with borrowed princi-
ples. It affected the genesis of Eastern European Jewish culture in the same 
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way. Distanced, latecomer views of the shtetl as Eastern European Jewry’s 
cradle invite more precise defining. Can “Jewish Baroque” as a term pinpoint 
cultural identity? What would make it “Jewish”? Form, content, worldview 
symbolic interpretation? Slavic ramifications, especially the neighborly expe-
rience of Ukraine and contemporary “Ukrainian Baroque” incarnations help 
address these questions.
The Jews’ and Ukrainians’ long history and status under Polish rule unite the 
two groups in a single social-cultural context. The 1600-1700s, the flowering 
of Ukrainian ecclesiastical and secular art introduced a unique vocabulary 
of terms, archetypes, and mythologems. In periods of state integration, the 
Ukrainian Baroque became a vehicle of expression for the nation’s spirit, 
embodying a national ideal. The Baroque’s duplicitous language, combining 
reality with illusion, provided artistic expression for the religious and cultur-
al-daily dimensions of the “cosmos of shtetl Jewry,” fusing its wealth of forms, 
symbolism, and illusoriness with folk culture and naivete. Baroque esthetics 
encompassed traditional art along with religious-philosophical poetics and 
Hasidism, which was close to the Ukrainian thinker G. Skovoroda’s “philoso-
phy of the heart.” 2012 saw the exhibit devoted to the “Myth of the Ukrainian 
Baroque” at the National Art Museum of Ukraine, which included traditional 
Jewish art. But by contrast with the legitimated “Ukrainian Baroque,” which 
had grown into a national idea, “Jewish Baroque” remained only an identity 
marker, Eastern European Jewry’s patriarchal tag congealed in traditionalist 
molds and modernist and contemporary Jewish deliberations. This provides 
sufficient grounds for debate concerning the term’s conventionalized use.

The development of Izmail city in the 16-19 centuries according to 
archival documents

Andrew KRASNOZHON, Mehmet TÜTÜNCÜ 
From the earliest documents concerning the history of Izmail city, a corpus 
of decisions and orders of Divan of the second half of the 16th century are 
published, a description of the 1591 Mehmed-Aga Charitable Foundation’s 
letters patent. On his initiative, a new city begins a large-scale construction. 
First of all, it is about the infrastructure of infrastructure: the pier, stone cas-
tle, mosque, hamam, caravan-saray, shops, etc. The pier was built in early 
March 1590, with a separate «place for repairing ships» (like a shipyard). In 
the middle of the 18th century, Izmail shipyard for the construction of civilian 
ships was located in the mouth of the Broska Valley (where it is today, 430 
years later). The stone castle with towers was built (with the help of Mol-
dovan workers) near the ferry, on a hilly shore, somewhere in the spring of 
1590. By August 12, 1591, it had already been completed. It was supposed 
to protect the city from the Cossacks. The first chief of the artillery castle 
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was a man named Mehmed bin Mustafa. He appointed representatives of 
the genus of yuroks (taife) from Asia Minor for the service in the fortress in 
the first years. In 1592, the garrison of fortification consisted of 36 people. 
Behind the fortress walls there was a cavalry detachment of 53 riders. The 
first Izmail castle was destroyed by the middle of the 17th century. Howev-
er, its north-western (gate) tower survived and existed until 1790s. Izmail 
was in property of Habeshi Mehmed-aga from November 1589 to January 
1591, when he died. Shortly before his death, all his property was rewritten 
to the charitable foundation (Wakif) of the black eunuchs of the Sultan’s har-
em. In the early 1780s, the Ottoman government initiated the construction 
of a fundamentally new bastion line of fortifications in Izmail. By August 28, 
1781, the plan of the fortress – more precisely, the perimeter of fortifications 
around the city – was developed. The head of the building was the head of 
the internal guard of the Sultan Palace Selim-aga  before he was replaced 
by Hadji Ahmed-aga – the head of the Sultan’s personal guard. The works 
were supervised by Mehmed Tahir, the Chief Architect of the Ottoman Em-
pire. Directly in Izmail, his governor, named Nurullah, prepared the project 
documentation, including the plan. After the return of the city under the Otto-
man Empire, the Turks immediately started a new phase of rearrangement 
of fortifications, taking into account the shortcomings of the previous project. 
As a result, the New Fortress was erected by the Hijra (1794/95). However, 
in fact, they had continued (with one or another scope of work) until July 
1797. Currently, it is not certainly known who was the author of the project 
of this modernization. Probably Mohamed Rashid and the French engineer 
F. Kauffer.

The problem of architectural stylistics in medieval construction of 
Podillya

Olga PLAMENYTSKA
In Ukrainian (post-Soviet in fact) scientific literature, it was lately believed 
that Ukraine is chronologically backward in terms of chronology of styles, 
and lacks architectural expression. Therefore, it is claimed that the architec-
ture of Ukraine has only experienced some stylistic influences, but the styles 
were not formed in a European sense. Such position regarding Ukraine’s 
marginalization exists in modern science concerning the Romanesque, 
Gothic and Baroque. The opinions of authoritative scholars D. Antonovych, 
Y. Aseyev and G. Lohvyn about the different rates of style formation in differ-
ent countries, and about the equality of Ukraine in the stylistic development 
of European architecture are now forgotten.
The question of stylistic development in the architecture of Ukraine is being 
discussed on the example of the medieval construction in Podillya, particularly 
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its capital Kamyanets-Podilsky. It’s possible to indicate the significant meth-
odological backwardness of Ukrainian historical and architectural science in 
terms of the research of style formation. This gap was the result of Soviet sci-
ence consciously avoiding the practice of examining architectural phenom-
ena as manifestations of European styles. They were replaced by research-
ing the architecture of specific economic formations that did not coordinate 
with the European vision of architecture as a phenomenon of integral art. 
Having analyzed the objects of sacred (the Armenian Church of the Annun-
ciation of Holy Virgin, the Peter and Paul’s Cathedral, the group of triapsidal 
churches), defensive (the Old Castle) and medieval residential architecture 
in Kamyanets-Podilsky, using the terms “Romanesque” and “Gothic” regard-
ing Ukrainian architecture becomes justified, as well as the legitimacy of 
classifying some buildings as Romanesque, even though such determination 
was never applied to them before. The connections between the principles 
of architectural formation in Ukraine and Europe introduced previously un-
known sites into the scientific circulation – the sites which may be considered 
as manifestations of Romanesque and Gothic styles in Ukraine.

Памятники археологии и культуры Феодосии и ее окрестностей в 
деятельности Алексея Новицкого

Александр БОНЬ 
Академик Всеукраинской академии наук, глава Всеукраинского археоло-
гического комитета, известный искусствовед Алексей Петрович Новиц-
кий был тесно связан с Крымом. Являясь владельцем дачи в Коктебеле, 
он принадлежал к интеллектуальному кругу Максимилиана Волошина. 
Во времена Гражданской войны в России А. П. Новицкий жил и работал 
в Коктебеле и Феодосии. В это сложное время смены политических ре-
жимов и социальной нестабильности он многое сделал для сохранения 
и музеефикации археологических памятников, а также культурного на-
следия народов Крыма. Видный искусствовед принимал активное уча-
стие в исследовании и охране археологических памятников Коктебеля: 
осуществил разведки, которые обнаружили большое количество древ-
негреческого материала, и инициировал его дальнейшее изучение. В 
условиях анархии 1918–1920 гг. он составил перечни археологических 
памятников в усадьбах Коктебеля. А. П. Новицким была создана син-
хронистическая таблица археологических памятников Феодосии и ее 
микрорегиона. Особенно актуальной и важной была его работа по охра-
не мусульманских, караимских и еврейских архитектурных памятников 
Феодосии и ее окрестностей. Как руководитель Феодосийской фунда-
ментальной библиотеки много сделал для спасения книжных и худо-
жественных собраний и др. С апреля по июнь 1922 г. был директором 
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Феодосийского музея древностей. За это короткое время смог сделать 
многое по упорядочиванию музейных коллекций, регистрации археоло-
гических и музейных памятников, составил каталог экспонатов музея, 
а также подготовил перечень памятников региона, которые подлежали 
охране. Объектом его научного интереса была и Генуэзская крепость 
Феодосии. А. П. Новицкий в это время зафиксировал и зарисовал над-
писи на каменных плитах и стенах крепости. Результатом его длитель-
ной научной работы стала публикация «Кафа» в журнале «Украина» 
(1926). Таким образом, изучение деятельности А.П. Новицкого позволи-
ло раскрыть малоизученный период археологических исследований и 
охраны памятников в Крыму.

Архитектура античных городов Причерноморья первой половины 
VI в. до н. э.

Алексанадр ВАСИЛЕНКО, Надежда ПОЛЬЩИКОВА
В результате Великой эллинской колонизации VIII–VI вв. до н. э., 
вызванной рядом исторических причин, с учетом того, что западные 
и северо-западные берега Причерноморья были уже освоены 
эллинами в предыдущий период, у них оставалась возможность, 
двигаясь вдоль северных берегов Черного моря на восток, обживать 
новые побережья. Привлекательным было и то, что прибрежная зона 
Северного Причерноморья была свободна и от земледельческого, и от 
скотоводческого населения, а также отличалась богатством природных 
данных, в том числе наличием удобных гаваней. Сведения об этом 
переселенцы получали заранее, в основном по следам торговых связей. 
Поэтому каждая новая группа мигрантов достигала «своего» места, 
зная его природные данные, что способствовало целенаправленному 
перемещению к новому месту жительства, а по прибытии – быстрому 
налаживанию быта. Тогда в достаточно короткие сроки вырастал 
город, который становился притягивающим центром для новых партий 
мигрантов. Он быстро рос, становясь городом-полисом, городом-
государством с обширной сельскохозяйственной округой. Так появились 
крупные (по античным меркам) города и города-государства. Большая 
активность в освоении берегов Северного Причерноморья проявилась 
во второй четверти – середине VI в. до н. э. К этому времени относит-
ся возникновение следующих городов: Ольвии, Нимфея, Пантикапея, 
Мирмекия, Тиритаки, Киммерика и др. Ольвия и Пантикапей выросли 
до значения городов-государств, а Пантикапей – до столицы Боспор-
ского царства. Другие –  Кепы, Нимфей, Киммерик – развивались сна-
чала самостоятельно, а позже были включены в состав Боспорского 
царства, в границы которого вошли также Мирмекий и Тиритака (что 
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предопределилось их местонахождением в близости от Пантикапея). 
Места, выбранные для основания указанных городов, были удачными, 
что доказало их жизнедеятельность в течение почти 1000 лет. 

Методы междисциплинарного исследования православных мона-
стырей в современной культурной ситуации

Светлана ИЛЬВИЦКАЯ 
Методы междисциплинарного исследования православных монасты-
рей в современной культурной ситуации связаны с глубокой и широ-
кой проработкой значительного объема фактического материала, часть 
которого впервые вводится в научный оборот. Сегодня монастырские 
комплексы вновь становятся носителями и распространителями право-
славной религии, а также социально-культурными и просветительски-
ми     центрами.  Их основная религиозная роль в воспитании духовно-
сти и нравственности современного общества дополнена социальными 
функциями – культурно-просветительскими, социально-образователь-
ными, благотворительными, а также хозяйственной деятельностью. 
Вопросы изучения монастырей балканских стран (Болгария, Греция, 
Сербия, Румыния), жизнедеятельность которых не прерывалась в ХХ 
в. и успешно адаптировалась к современным условиям (например, 
расширение паломничества и развитие туризма), а также определение 
целесообразности использования их положительного опыта для вос-
становления монастырей Молдовы, являются особенно актуальными. 
Необходимо отметить положительную сторону междисциплинарного 
изучения тем по православным храмовым комплексам. Актуально  при-
менение историко-архитектурных, социокультурных и других методов 
исследования для разработки современных подходов к организации 
социально-просветительских и духовно-образовательных центров и в 
целях развития паломнического туризма по монастырским ансамблям 
с учетом их современной адаптации и расширения монастырских функ-
ций, а также включения монастырей в новые паломнические и турист-
ские маршруты.

Реставрационные вызовы Каламиты
Владимир КИРИЛКО

Крепость Каламита находится в западной части Крымского полуострова 
на правом берегу реки Черная у впадения в Северную бухту Черного 
моря рядом с городом Инкерман, и располагается на плато Монастыр-
ской скалы, ограниченном с западной и южной сторон отвесными обры-
вами высотой 40–60 м. Она появилась во второй половине VI в., после 
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555 г. Оборонительные сооружения укрепления неоднократно перестра-
ивались. Формирование фортификационной структуры завершилось в 
третьей четверти XV в. В 1771 г. крепость перестала использоваться 
по своему назначению и начала постепенно разрушаться. История па-
мятника насыщена различного рода катастрофическими событиями, 
ощутимо повлиявшими на сохранность и физическое состояние его со-
оружений, которые в настоящее время представлены как маловырази-
тельными остатками кладок, так и практически полностью уцелевшими 
зданиями. Слабая исследованность крепости не позволяет на должном 
уровне обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ каче-
ственными научными обоснованиями. В начале прошлого века остатки 
крепости были переданы в собственность Инкерманскому монастырю, 
после чего на ее территории возводятся капитальные здания – храм, 
два братских корпуса и жилой дом, диссонирующие со средневековы-
ми руинами. Новая застройка подверглась разрушению при бомбар-
дировках Второй мировой войны и впоследствии полностью исчезла. 
Современное возрождение обители, безусловно, способствует росту 
духовности общества, но ему сопутствует неприемлемая идея о вос-
становлении внутри крепостной ограды монастырских строений и церк-
ви, которые для памятника являются совершенно чужеродными объек-
тами. В непосредственной близости от крепости находится огромный 
заброшенный карьер по промышленной добыче пильных известняков, 
деятельность которого в прошлом веке привела к утрате территории 
посада и существенному изменению ландшафта, что, в свою очередь, 
ощутимо ухудшило визуальное восприятие памятника.

Предпосылки британских влияний в европейской архитектуре 
Юрий ПИСЬМАК 

В результате изучения архитектурного наследия Британии эпохи 
Возрождения (XV–XVI вв.) и Нового времени (XVII–XIX вв.) выявлены 
и проанализированы характерные особенности и отличительные 
черты британского зодчества этих эпох. Самобытным национальным 
стилистическим направлением является «тюдоровский стиль». Его 
морфологические элементы часто позволяют идентифицировать 
объекты, созданные под влиянием британского зодчества в 
других странах. Английский классицизм, прошедший достаточно 
продолжительную эволюцию в XVII, XVIII и XIX вв., значительно 
повлиял на развитие зодчества в Европе и далеко за ее пределами. 
Особо следует отметить роль теоретических трудов Андреа Палладио 
в становлении и развитии этого стиля. Среди жителей Великобритании 
наследие Палладио нашло самых горячих приверженцев и 
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последователей. Влияние британского зодчества прослеживается в 
архитектурном облике многих памятников в разных странах. Во второй 
половине XVIII – XIX вв. Великобритания была «законодательницей 
архитектурной моды». Английский классицизм, высокие достижения 
которого базировались на глубоком изучении сначала древнеримских, 
а чуть позднее – древнегреческих и древнеегипетских памятников, 
имел интернациональное значение. Лучшие образцы британской 
романтической литературы первой трети XIX в., и, прежде всего, романы 
В. Скотта, произвели колоссальное впечатление на современников и 
вдохновили их на «Возрождение готики» сначала в самой Британии, 
а затем и во всей Европе и далеко за ее пределами. Романтические 
истоки «готического возрождения» предопределили дальнейшее 
возникновение и развитие историзма и эклектизма. Овладение Индией 
(ее колонизация Англией) способствовало изучению древнего и 
средневекового архитектурного и художественного наследия Южной 
Азии, популяризации данного наследия во всей Европе (и не только), а 
также использованию форм и элементов этого наследия в творчестве 
архитекторов Европы второй половины XVIII – XIX вв.

Перспективы развития традиционной жилой архитектуры                           
в буджакском регионе

Оксана РОМАНОВА
Большинство домов жилого назначения буджакского региона 
представляют собой интересные историко-архитектурные объекты и 
заслуживают внимания. При рассмотрении их современного состояния, 
можно проследить влияние исторических архитектурных стилей 
(классицизм, модерн), а также устоявшихся национальных традиций.
Исторически сложилось так, что со времен поздней античности до 
нашего времени центральные регионы Буджака меняли свое название 
более чем пятнадцать раз: Оглос, Параталасси, Бессарабия, Улус 
Берке (Ногая), Буджак, Буджакская орда (также Аккерманская орда, 
Белгородская Орда), Аккерманский уезд (а также цинут, жудец), жудец 
Измаил, Днестровский цинут, Дунайский цинут, Белая крепость (рум. 
Сetatea Аlbă), Килийский жудец, Измаильская и Одесская область. Та-
ким образом, можно отметить сложность этнических и культурных на-
слоений, а отсюда появление уникальных архитектурных примеров – 
на уровне провинциальных городов, поселков городского типа и сел. 
Целесообразно исследовать визуально-морфологические особенности 
и аутентичную композиционную структуру традиционного жилого дома, 
что является основанием для выявления национальной самобытности 
архитектуры данного многонационального региона. Комплексное изу-
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чение особенностей традиционной жилой архитектуры дает основание 
для научного обоснования реставрационных работ и раскрытия тури-
стического потенциала Буджака. Принимая во внимание многоплано-
вость архитектурных форм объектов жилой среды, как географической, 
так и социокультурной, можно выявить семантическую структуру образа 
традиционной архитектуры, общие закономерности архитектурной се-
мантики, а значит, – выработать определенные приемы использования 
знаков-символов в традиционных жилых домах на будущее. Получен-
ный фактический материал может быть внедрен в широком спектре ар-
хитектурно-дизайнерской деятельности, а также в культурологической, 
этнокультурной и искусствоведческой практике.

ARTE PLASTICE / PLASTIC ARTS

Iconostase ortodoxe din prima jumătate a secolului al XIX-lea, aflate 
în bisericile din Republica Moldova. Aspecte istorice, arhitecturale și 
artistice

Manole BRIHUNEȚ
La începutul secolului al XIX-lea, datorită tendințelor noi în arhitectura 
bisericească a Țării Moldovei, se schimbă radical nu numai aspectul exterior 
al edificiilor, ci și interiorul acestora. În noua structură spațială a bisericii, 
iconostasul, cel mai important element semantic și artistic al interiorului, nu 
avea nici o șansă să rămână neschimbat. Iconostasul, în care arhitectura, 
artele vizuale și aplicate există într-o sinteză particulară, rămâne, din 
păcate, un tip de artă slab studiat. În Republica Moldova (Ișnovăț, Mândra, 
Ciuciulea, Bușila, Chiștelinița, Mașcăuți, Copăceni ș.a.), s-au păstrat un 
număr suficient de structuri arhitectonice din acest gen vibrant, care merită 
sistematizarea și elucidarea evoluției tipologice. Iconostasul începutului 
secolului al XIX-lea capătă o integritate arhitecturală indubitabilă, devenind 
o adevărată structură arhitecturală, cu linii clare de desen și un cadru 
arhitectonic, în ciuda abundenței sculpturilor decorative și includerii sculpturii 
rotunde. În structura iconostasului se produc modificări ritmice complexe, 
atât pe verticală cât și pe orizontală. Devenind puțin greoi prin plasticitatea 
abundentă, iconostasul începe să se înalțe grațios spre bolțile bisericelor. 
Elementele pur arhitecturale ocupă un loc din ce în ce mai important în 
iconostase. Registrele icoanelor ajung pînă la cinci: primul registru include 
patru icoane, porțile împărătești și două uși diaconești; al doilea și al 
treilea registru este format din icoanele sărbătorilor domnești; al patrulea 
însumează icoanele Sfinților Apostoli; următorul registru este dedicat 
Sfinților Proroci și Împărați ai vechiului testament; finalizînd cu Răstignirea 
și moleniile. Aceste și alte caracteristici ale iconostaselor primei jumătăți a 
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secolului al XIX-lea corespund stilului baroc. Din anii ʽ30 ai secolului al XIX-
lea, porțile împărătești devin din ce în ce mai sobre, capătă o completitudine 
arhitecturală, exact în această perioadă în arhitectura iconostaselor se 
afirmă decisiv principiile clasicismului. Iconostasele devin și ele mai simple și 
mai integre, transformându-se în adevărate structuri arhitecturale. În același 
timp, iconostasele devin mai joase, din cauza reducerii registrelor până la 
unul sau două. În caracteristicile de stil ale iconostaselor din prima jumătate 
a secolului al XIX-lea se resimte influența școlilor de arhitectură din Moldova 
(Iași), Ucraina (Podolia, Kiev), ulterior și Rusia. Reprezentanții acestor școli 
lucrau în special prin târguri și în raza acestora, mai rar prin sate, executând 
comenzi în mare parte doar pentru mănăstiri și biserici boierești.

„Ierarhia cerească” de la Probota în contextul artei post-bizantine
Emil DRAGNEV

Ansamblul mural de la biserica Sf. Nicolae a mănăstirii Probota (executat 
cca 1532), exemplar restaurat către 2001, până în prezent este în 
epicentrul cercetării în domeniul artei medievale din Țările Române. S-a 
remarcat în repetate rânduri specificul decorației turlei plasate deasupra 
naosului faimoasei ctitorii a lui Petru Rareș, unde a fost eliminat registrul 
profeților, absolut obligatoriu pentru toată arta de tradiție bizantină, cel puțin 
din vremea Paleologilor și în continuare, în epoca post-bizantină, dar de 
asemenea și cel al apostolilor, devenit obligatoriu pentru picturile bisericilor 
moldovenești, cunoscut din ultimele decenii ale secolului al XV-lea, conform 
monumentelor conservate. De menționat în mod special că reprezentările 
statuare perechi ale profeților de pe intradosurile arcelor piezișe de aici 
(David, Solomon, Amos, Baruh, Isaia, Moise, Ieremia, Iezechiel), nu 
reprezintă o substituție a registrului profeților din tamburul turlei naosului, 
dar un registru suplimentar aparte, prezent și în alte biserici moldovenești, 
și care este în legătură semantică cu scenele din ciclul Dodecaortonului, 
prezente în timpanele configurate de arcele piezișe, dar nu în corespondență 
cu imaginea Pantocratorului din cupolă. Aceste registre au fost sacrificate 
pentru a face loc unei grandioase reprezentări a „Ierarhiei cerești” cu cele 
trei triade de cete îngerești, în conformitate cu tractatul lui Ps.-Dionisie 
Areopaghitul. Restaurările recente de la biserica Sf. Nicolae din Dorohoi au 
scos în evidență că pe teren moldav Probota a avut cel puțin un antecedent. 
Datarea picturilor de la Dorohoi este în continuare discutabilă și astfel, nu 
știm exact când acest antecedent poate fi plasat cronologic, – la sfârșitul 
domniei lui Ștefan cel Mare sau al nepotului său Ștefăniță. Oricum, ambele 
biserici se evidențiază prin faptul că alături de suprascrierile slavone sunt 
prezente și cele grecești, fapt ce ne orientează spre contextul artei post-
bizantine grecești.
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Ex-libris – semnul de carte european în Republica Moldova
Vladimir KRAVCENKO

Ex-libris (lat. „din carte”) este o marcă sigilată care conține informații despre 
posesorul unei cărți sau unei colecții de cărți și care de obicei se amplasează 
pe forzațul sau pe versoul foii de titlu a cărții. De fapt, ex-libris reprezintă 
un semn personalizat de format mic (de obicei, nu depășește 15 cm în 
lățime sau înalțime) reprodus în partea de sus a paginii. Orice ex-libris este 
o compoziție cu text, indicând numele posesorului (elementul principal), 
combinat cu o imagine reprezentativă, simbolică, alegorică sau asociativă 
(element opțional).  
Astăzi ex-libris este o specie a artei grafice (grafica miniatură). În mod 
tradițional, ex-librisuri reprezintă imaginile gravate imprimate adânc în 
pagină, reliefarea fiind garantul originalității lucrării. Ex-librisurile din cărțile 
manuscrise din secolele X–XIV, din incunabule din secolele XV–XVI, din 
cărțile tipărite cu caracter laic din secolele XVII–XIX sunt gravate în lemn 
(xilogravură) sau, mai rar, în metal (acvaforte). Doar în secolul al XX-lea s-a 
afirmat tradiția ex-librisurilor desenate cu creion, guașă, acuarelă.
Majoritatea ex-librisurilor ce se regăsesc pe teritoriul Republicii Moldova sunt 
imaginile gravate. Cea mai veche piesa grafică de acest tip datează cu finele 
secolului al XVII-lea, iar cea mai nouă  – cu anii ʼ80 ai secolului al XX-lea. În 
cea mai mare parte acestea se păstrează în colecțiile Bibliotecii Naționale a 
Republicii Moldova (Cartea veche și rară, Moldavistica), fiind reproduse pe 
paginile cărților de uz bisericesc și cotidian. Unele ex-librisuri care reprezintă 
valoarea artistică se află în colecțiile Muzeului Național de Artă a Moldovei 
(Grafica națională) și ale Muzeului Național de Literatură a Moldovei (Arta 
plastică). Mai multe piese grafice se regăsesc în posesia autorilor, a familiilor 
lor, a Societății bibliofile „Paul Gore” (BNRM), reprezentate prin persoanele 
notorii ale culturii moldovenești, scriitorul Iurie Colesnic și graficianul Valeriu 
Herța.

P. Balan – abordări și tendințe noi de organizare a spațiului scenic  în 
anii ’90 ai secolului al XX-lea

Vitalie MALCOCI
Apariția noilor procese transformatoare și noilor cerințe de soluționare a 
metodelor și mijloacelor de expresie în rezolvarea decorului și spațialității 
designului teatral stabilește o etapă nouă de dezvoltare a artei scenografice 
din Republica Moldova. Aceste modificări nu puteau să nu influențeze creația 
artistică atât a plasticienilor cu experiență, cât și a tinerilor pictori-scenografi. 
Printre aceștea se înscrie remarcabila personalitate a plasticianului Petru 
Balan, care fascinează prin creativitatea și imaginația sa artistică.



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

130

În anii ’90 ai secolului al XX-lea artistul prin scenografia sa montează peste 
70 de spectacole în diferite teatre ale republicii și peste hotarele ei. Anume 
această perioadă aduce plasticianului recunoștința și aprecierea binemeritată 
în arta teatral-decorativă moldovenească.
Scenograful propune un nivel elevat al culturii vizuale, prin care fructifică 
realizarea designului scenic ca componentă performantă a spectacolului. 
Schimbări semnificative realizează în organizarea spațiului scenic, unde 
coordonatele spațiului real au fost concepute de posibilitățile plastice. 
Anume prin aplicarea mijloacelor plastice artistul organizează reușit cadrul 
scenic, subordonând coordonatele spatial-volumetrice compoziției întregi și 
stabilind integritatea imaginii vizuale.
P. Balan reușește să obțină o înaltă expresivitate emoțională datorită 
decorurilor combinate și gradului maxim de credibilitate a acțiunii scenice. 
Prin arta organizării decorului artistul a urmărit spre o contopire organică 
a cadrului spectacolului și a modalităților de abordare expresivă. Rolul 
materialelor și facturilor a crescut semnificativ într-un principiu calitativ nou 
de utilizare. 
Astfel, prin aportul creației plasticianului P. Balan sunt stabilite și valorificate 
cele mai importante procese care caracterizează scenografia moldovenească, 
procese care într-o formă sau alta au influențat opera scenografilor teatrali 
din Moldova.

Genul portret, nud şi animalier în viziunea 
sculptorului Constantin C. Constantinov

Ana MARIAN
Printre sculptorii de formaţie sovietică, care s-au consacrat ca artişti plastici 
sub povara regimului totalitar, dar care au ştiut să deosebească valoarea 
de non-valoare şi să-şi impună propria lor viziune şi propriul său stil de 
creaţie, se numără şi sculptorul Constantin C. Constantinov. El s-a născut la                   
10 februarie 1943 în oraşul Mary, Turkmenistan. În anii 1958–1963 a fost elev 
la Şcoala Republicană de Pictură I.E. Repin din Chişinău, secţia sculptură, 
profesor A.F. Maiko. În 1968 a absolvit Şcoala Superioară Industrială de Artă 
(fosta Stroganov) din Moscova, Secţia Sculptură Monumental-Decorativă, 
avându-i ca profesori pe S.L. Rabinovici şi S.N. Volkov. Calea sa de creaţie 
a fost iniţial „tutelată” în perioada sovietică de ideologia penetrantă în sfera 
esteticului şi ulterior „eliberată” de aceste principii ale realismului socialist, 
care devin neobligatorii. Ultimele două expoziţii personale ale sculptorului la 
Chişinău au avut loc în 2006 şi în 2018. Portretul, gen abordat cu măiestrie 
de sculptor, este pentru el un teritoriu vast şi fructuos pentru a observa, a 
studia şi a „da în vileag” atât caracteristicile exteriorului, cât şi cele stăruitor 
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ascunse de personaje, cele ce ţin de lumea interioară. Tipizarea, intens 
promovată de arta lagărului socialist, este completată prin detaliul realist 
subtil, dar şi elocvent, atotcuprinzător pentru sculptor. Nudurile create de 
sculptorul Constantin C. Constantinov se caracterizează prin profunzime 
psihologică, lucru care scoate în evidenţă personalitatea, aspiraţiile, 
decepţiile personajelor. Detaliul are un rol semnificativ în dezlegarea fabulei, 
în intuirea „moralei” aduse spre judecata spectatorului. Iar lumea animalelor 
în interpretarea sculptorului Constantin C. Constantinov este metaforică, 
simbolică. Figurile de stil sunt prezente în lucrările sale, alături de alte 
formule proprii elaborate de autor. Astfel, genul portret, nud şi animalier în 
viziunea sculptorului Constantin C. Constantinov devine important, preţios, 
asemenea unei valoroase experienţe de viaţă.        

Colecția Mihai Onofrei a Muzeului Județean „Ștefan cel Mare”, Vaslui 
Antoniu MARIAN

Sculptorul Mihai Onofrei s-a născut la 4 iulie 1896 în Boțești, județul Vaslui. 
A făcut parte din generația de aur a absolvenților Școlii de „Belle Arte” din 
Iaşi, alături de pictorii Aurel Băeşu și Adam Bălţatu cu care între anii 1920-
1922 face o călătorie de studii la Roma, unde lucrează cu sculptorul Ettore 
Ferrare. În spiritul epocii, se formează ca sculptor neoclasic pentru arta 
de for public, una din temele preferate fiind portretul pe care îl abordează 
indiferent de model și pe care îl redă cât mai veridic din punct de vedere 
anatomic şi moral. 
Revenit în ţară, Mihai Onofrei are o activitate artistică bogată, participând 
la expozițiile și manifestările societății „Tinerimii Artistice” în București, 
începând cu anul 1925. 
O nouă călătorie de studii la sfârşitul anilor ’30 în Franța, îi va facilita 
frecventarea atelierului-şcoală al lui Antoine Bourdelle. Rezultatele acestei 
perioade le prezintă la Paris, între anii 1929 şi 1930, unde, participă la o 
seamă de expoziţii.
De-a lungul carierei artistice devine unul din cei mai prolifici sculptori români, 
martor al unor succesiuni de stiluri şi viziuni ale veacului al XX-lea, căruia 
îi adaugă propria sa viziune şi abordare plastică. Sculptorul Mihai Onofrei a 
lăsat spaţiului public din România numeroase mărturii ale extraordinarei sale 
activităţi artistice. 
Recunoaşterea oficială a valorii artei sale s-a petrecut în anul 1952 când 
sculptorul Mihai Onofrei a primit Premiul de Stat. Sculptorul Mihai Onofrei 
s-a dăruit şi carierei pedagogice pe care a susţinut-o ca profesor la Institutul 
de Arte Plastice „N. Grigorescu” din Bucureşti, începută în anul 1940 până 
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în 1950.
A decedat la 11 septembrie 1980 la București.
Colecția Mihai Onofrei a Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui 
s-a constituit prin donația familiei sculptorului la începutul veacului al XXI-
lea, cuprinzând peste 20 de  lucrări, majoritatea, proiecte de monumente 
și portrete de for public, în care volumetria formelor și relaţia acestora cu 
înscrierea în spațiu, este valoarea fiecărei lucrări în parte, indiferent de 
materialul folosit: marmură, piatră sau bronz, toate fiind legate într-o perfectă 
simbioză, în ronde-bosse sau în relief.

Abordarea plastică a figurativului în pictura moldovenească a anilor ̓ 60 
ai secolului al XX-lea

Liliana PLATON
Începând cu anul 1960, pictura figurativă moldovenească înregistrează 
schimbări importante în  interpretarea plastică a formei. Acestea 
modifică imaginea realității senzoriale, prin intenții de monumentalizare și 
decorativizare formală. 
În prima jumătate a anilor `60, imaginea figurativă manifestă o structură 
compozițională monumentalizată și decorativizată, modelată energic prin 
suprafețe sculpturale ușor simplificate, aplatizate și generalizate, ajustate 
la o prezentare semnificativă metaforico-simbolică. Dramaturgia plastică 
dispune în mod expansiv imaginea figurativă, la dimensiuni mari, ponderale, 
apropiate de prim-plan, surprinse discret în activitatea cotidiană, asigurând o 
prezentare semnificativă și reprezentativă a caracterului național. Tehnica și 
stilul optează la decorativizare aspră, prin culori intense, expresive, deseori 
inspirate din arta populară, iar caracterul și tipologia figurativă tind spre 
reliefarea expresivă a trăsăturilor naționale și contemporane.
În a doua jumătate a anilor ̓60, imaginea figurativă din pictura moldovenească 
recurge la structurare compozițională generalizată, geometrizată, aplatizată 
schematizată constructiv sau nonconstructiv. Dramaturgia plastică este 
concentrată pe o expunere semnificativ-simbolică, constituită din sugestii 
imaginare derivate și asociate motivului sau conceptului plastic. Tehnica și 
stilul sunt interesate de factură plastico-coloristică asociativă artizanatului 
popular sau materialelor industriale dure, optând la stilizări, ajustări, 
geometrizări și decorări plastice, iar caracterul și tipologia figurativă sunt 
interesate de esențializarea datelor reale, ajustate stilistic la o imagine 
semnificativ-reprezentativă a chipului.
Formulările plastice a picturii figurative din anii ʼ60, descriu două perioade 
sau etape de evoluție distincte, manifestate în segmentele temporale ale 
anilor 1960–1966 și 1966–1970.



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

133

Prezența motivelor populare în baticul din Moldova
Natalia PROCOP

Au fost supuse analizei lucrările executate în tehnica baticului din colecția 
Muzeului Național de Artă al Moldovei, colecțiile private ale artiștilor plastici 
și cataloagele expozițiilor din perioada anilor 1960–2010. Una dintre sursele 
de inspirație pe larg abordate de către artiștii plastici autohtoni este arta 
populară. Influenţate de cerinţele sociale şi estetice, în perioada anilor ʼ50 
artele decorative parcurg o nouă etapă, ce se caracterizează prin sinteza 
dintre stilul popular şi cel contemporan. Începând cu această perioadă 
motivele populare devin sursă de inspirație inepuizabilă pentru creația 
artiștilor plastici. Studiul reflectă prezența în arta textilă din perioada RSSM 
și Republica Moldova a ornamentelor inspirate din tradițiile artei populare.
Printre autorii care practică tehnica baticului, a căror creație a fost influențată 
de tradițiile și motivele naționale îi putem menționa pe Enghelsina Şugjda, 
Ludmila Cornienco, Lidia Ceban-Boico, Alla Uvarova, Florentin Leancă 
ș.a. În lucrările lor sunt reflectate tradițiile de nuntă („Nunta”, „Mireasa” 
de L. Ceban-Boico); muncă și trai („Casa Mare”, „Poveste”, „Melodie”, 
„Munca”, „Primăvara”, „Iașul în carnaval” „Păsări” de L. Ceban-Boico, „Stofă 
decorativă” de L. Cornienco), motivul pomului vieții („Stofă decorativă” de     
L. Cornienco, „Amintiri” de A. Uvarova, „Căluțul” de L. Cornienco și L. Ceban-
Boico, „Covor” de F. Leancă) ș. a.
Muzeul Național de Artă al Moldovei păstrează în colecţia sa baticuri datate 
cu anul 1968, fiind realizate de Ludmila Cornienco şi Lidia Ceban-Boico. 
Motivul reprezentat în numeroase lucrări din această perioadă este pomul 
vieții, preluat din covorul tradițional basarabean. Compozițiile figurative sunt 
realizate în tehnica baticului rece și fierbinte. În mare parte autorii utilizează 
în compozițiile sale doar elementele motivelor populare, fără preluarea și a 
gamei cromatice din covorul tradițional.

Grafica de carte în creația artistului plastic Dumitru Trifan
Victoria ROCACIUC

Graficianul Dumitru Trifan (1937–1997) face parte din pleeada artiștilor 
plastici moldoveni căreia îi aparțin Emil Childescu, Alexandr Hmelnițki, 
Alexei Grabco, Ion Daghi, absolvenți ai Școlii Republicane de Arte 
„I.Repin” (actualul Colegiu Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”). 
După finisarea studiilor urmați de câțiva ani de activitate la Fabrică de 
Lactate în calitate de ilustrator, artistul va lucra ca pictor-ilustrator la 
săptămânalul „Cultură”, apoi din 1977 până la sfârșitul vieții (1997) – la 
„Literatura și arta”. În anii de avânt al renașterii naționale Dumitru Trifan 
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a fost apreciat drept caricaturistul de forță din Republica Moldova, care a 
oglindit în grafica satirică confruntările de opinii în societatea basarabeană.  
Graficianul a ilustrat un mare număr de cărți de literatură de difertit gen.  
Creația grafică a lui Dumitru Trifan are multe tangențe cu arta actorului, 
regizorului, scenaristului de filme și artistului plastic român Ion Popescu-
Gopo. „Omulețul” în desenele animate a lui Ion Popescu-Gopo este personajul 
nud schițat din câteva linii, care interpretează destul de complet problemele 
lumii contemporane. În multiplele sale caricaturi și ilustrații Dumitru Trifan a 
reușit să reflecte viața omului basarabean, prin găsirea stilisticii proprii, care 
datorită preciziei plastice și stilizării decorative poate fi asociată cu colajul. 
Însă este vorba despre desenele create foarte fin cu vârful celei mai subțiri 
pensule. Rafinamentul tehnic liniar al negrului pe alb și al reprezentărilor 
policrome din grafica de carte a lui Dumitru Trifan amintesc totodată și arta 
maeștrilor cehi și polonezi din perioada anilor 1950-1970. Finețea plasticii 
liniare, laconismul și operarea dezinvoltă cu efectele spațiale de configurare 
decorativă a clarobscurului denotă trăsăturile specifice ale operelor artistului.

Tradiție și inovație în ceramica plasticianului Nicolae Coțofan
Constantin SPÎNU

Creația plasticianului Nicolae Coțofan oglindește importante aspirații ale 
unei generații de artiști decoratori care, cu începere din deceniul al șaptelea 
al secolului al XX-lea, și-au propus să dezvolte la un nou nivel estetic și 
semantic artele decorative profesioniste din Republica Moldova. Pe parcursul 
diverselor etape ale creației, artistul fiind receptiv  la tendinţele  stilistice 
ale vremii, operând original cu forma, proporţiile, configuraţia profilului şi 
decorul pieselor ceramice, a realizat lucrări cu o pronunțată ținută novatore, 
capabile să genereze  expresii estetice și conotații semantice ample. O bună 
parte a activității de creație, plasticianul  și-a dedat-o revitalizării tradițiilor 
milenare ale olăritului autohton, reactualizându-le și racordându-le reușit pe 
acestea la tendințele stilistice și tehnologice ale ceramicii contemporane. 
Însăși forma  multiplelor  burluie, platouri și farfurii decorative de proporții 
sporite, create de către ceramist, modalitățile de tratare compozițională și 
cromatică a decorului pun în evidență și dezvoltă artistic repere estetice 
originale. Aceste repere plastice, fiind readuse de către creator la lumina zilei 
în urma unui studiu asiduu al artefactelor autohtone, poartă memoria spaţial-
temporală a arhetipurilor culturale naționale și totodată, sunt stilistic actuale. 
Ca regulă, piesele ceramice ale artistului, întruchipează revalorificări ale 
formei tradiționale de vas utilitar în opere de  menire  exponistică  sau de 
decorare a unor spații arhitecturale, fiind înzestrate cu inedite valori estetice 
novatoare și conotații metaforico-simbolice vaste. Aceste particularităţi ale 
lucrărilor plasticianului reprezintă filiere artistice prin care opera ceramică 
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înglobează vaste substraturi mitopoetice specifice culturilor străvechi și 
totodată, sunt actuale atât prin formă, cât și prin decor și mesaj.

Istoriografia dedicată creației artiștilor plastici, Ilie Bogdesco și Leonid 
Grigorașenco

Dmitri ȘIBAEV
Artiștii plastici Ilie Bogdesco și Leonid Grigorașenco, deși aparțin unei 
generații, au propus în creația sa obiective diferite, adesea opuse, dar, cu 
toată varietatea viziunilor, este cert faptul că pentru aceste două personalități 
desenul constituia esența creației. 
Pe lângă articole introductive pentru cataloagele de epocă, axate pe creația 
lui I. Bogdesco, pot fi evidențiate publicațiile în care plasticianul exprimă 
propriile gânduri despre artă, precum ediția „Cerc după Cerc”, remarcabilă 
prin faptul că permite să percepem metodele plastice ale autorului expuse 
în formă scrisă.
Există numeroase ediții despre evoluția artei în RSSM, unde este descrisă 
și analizată creația lui I. Bogdesco și L. Grigorașenco. Sursele publicate 
în perioada RSSM adesea tratează unilateral personalitățile artiștilor prin 
aceea că le raportează la concepte politice de epocă. Edițiile din ultimele 
decenii tind să prezinte laturile nevalorificate anterior ale creației și ale 
modului de gândire a acestor plasticieni. La momentul actual nu dispunem 
de studii ample care să ne prezinte multilateral toată amploarea creației 
acestor personalități.
 
The Problem of Individualization of Donor Portraits in the Cave 
Paintings of Dunhuang Grottoes

Wang MIN 
Donor portraits occupy an important place in the system of wall paintings 
of Dunhuang Grottoes, which was transformed during the entire period of 
its existence from the 4th to the 14th centuries. First, donor figures were 
indicated only by their names and later (Northern Liang and Sui Dynasties), 
their images became portraits and increased in scale. And it is only during 
the Tang Dynasty that personality images were imparted.  
The masters adhered to the conventions in depicting the faces of the 
characters to create the artistic unity of the figurative compositions. This 
convention was manifested by the lack of volume of figures image. The facial 
expression and plasticity of the figure were conveyed through linearity. The 
flatness and contour remain unchanged and become the basis of the artistic 
language of Chinese medieval painting.
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During the middle period of the Tang Dynasty, various national features were 
introduced into the donor’s portraits, due to the representation of different 
peoples in power, who introduced their traditions into the artistic culture of 
China. In the late Tang Dynasty, women’s portraits sought to embody ideal 
ideas about the beauty of a woman of that time, which aggravated the question 
of the individualization of a woman’s portrait and its authenticity, because apart 
from artistic value, the portraits of donors were of historical, ideological and 
genealogical significance, as well as they mark the signs of daily life. Artists 
of the Song Dynasty sought to portray the state of mind of the person through 
physiognomy for a more complete reflection of its characteristic in the portrait. 
Thus, the individualization of the portraits of donors was actualized with the 
growth of their social status and intercultural influences only during the reign 
of the Tang Dynasty, and aimed to perpetuate the figures of the donors. It 
was an attempt to reflect their inner world, to respect their patronage and 
emphasize their influence in society.

Культурные интерференции в искусстве ковроделия Молдовы и 
Украины

Юлиана БАБИНА
В формировании общей молдавской народности и самосознания, 
восточнославянский элемент сыграл особо важную роль. Тесное 
общение и культурные интерференции романизованных предков 
молдаван со славянами привело к укреплению дако-романской 
культуры. Межэтнические, исторические связи между молдаванами 
и их постоянными соседями — украинцами являются убедительным 
доказательством того, насколько неслучайна общность множества 
элементов в культуре и мировоззрении анализируемых этносов           
(О. Харчишин, Украина, 2015). Особый интерес в изучении народных 
традиций представляют для нас материалы архивов УССР, МССР, 
этнографических  источников, которые напрямую касаются вопроса 
о классификации/декодировании декоративных мотивов ковровой 
орнаментики Юго-Востока Европы – Украины, Молдовы и Румынии 
(Д. Комша, Дж. Стойка, Н. Дунэре, Д. Гоберман, Г. Мардарь, В. Бузилэ, 
Л. Моисей). Исследования узоров убеждают нас в необоснованности 
«ориенталистской теории» (заимствования) некоторых авторов о 
восточном происхождении ковроделия Юго-Восточной Европы. 
В технических приемах и терминологии сохранились отголоски 
различных этнических пластов, но особенно ощутимы взаимовлияния 
славянского этноса (В. Зеленчук). Из документов XVI в. следует, 
что ковры были распространены в среде украинской шляхты и 
изготовлялись крепостными («килим украинский», ковер «тутешней 
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работы»). По сочинениям П. Алеппского и И. Аксакова узнаем о роли 
молдавских ковров в крестьянском быту. Геометрические канонические 
ромбовидные мотивы (зигзаги, «клинцы»; ковер «Писанка») 
распространены и в Молдове, и в Украине (Буковина). Множество 
очагов производства ковров с растительным орнаментом встречаем на 
Подолье в Украине (О. Падовская, 1994), в Молдове (Е. Постолаки, 1990) 
и на Юге Румынии (А. Цигара-Самуркаш, 1942).  В научной литературе 
и исследованиях украинских ковров в советское время бессарабский 
ковер рассматривается параллельно с западноукраинским килимом. 
Эта закономерность обусловлена тем, что именно в закарпатских 
областях наиболее проявлены и сохранены и по сей день традиционные 
черты и ремесла.

ARTE AUDIOVIZUALE  / AUDIOVISUAL ARTS

Dialoguri moldo-estoniene în cadrul Festivalului Internațional Zilele 
Muzicii Noi

Valeria BARBAS
Creația muzicală academică din Estonia în cadrul Festivalului Internațional 
Zilele Muzicii Noi (FIZMN) din Republica Moldova a fost prezentată prin lu-
crări, aparținând compozitorilor din diferite generații, născuți preponderent 
în anii ’30, ’70 și ’90. În primele două decenii ale FIZMN (fondat în 1991), 
componistica estoniană a devenit cunoscută în spațiul moldovenesc grație 
ansamblurilor autohtone, care au interpretat creații corale semnate de: Veljo 
Tormis, Villem Kapp, Jonas Tamulionis. Un capitol aparte îl prezintă creația 
renumitului compozitor Arvo Pärt, adusă frecvent la cunoștința publicului de 
diverse formații autohtone și din străinătate (Ucraina, Estonia). Dialogurile 
moldo-estoniene au devenit mai pronunțate începând cu ediția a XXIII-a a 
FIZMN, fiind fortificate de prezența formațiilor muzicale din Estonia: Ansam-
blul „Resonabilis” (în 2014) și Ansamblul „Sinfonietta Tallinn” (în 2015). În 
2016 în cadrul Zilei muzicii estoniene a fost ilustrată dimensiunea multime-
dia a componisticii din Estonia – Aare Tammisalu (violoncel), Marianna Liik 
(electronice) și Andrus Kallastu (electronice) au oferit un concert cuprinzând 
creațiile: Birds for company de M. Tally, Stabat Mater de A. Kallastu și Piece 
for cello and electronics de M. Liik. Zona multimedia este un perimetru de 
explorare relativ nou pentru compozitorii estonieni, primul studio de muzică 
electronică, fiind deschis în anul 1993 la Academia de Muzică din Tallinn.
Dialogurile moldo-estoniene desfășurate în cadrul FIZMN au introdus în are-
alul sonor din Republica Moldova o muzică de o sensibilitate rară și expresi-
vitate meditativă, caracterizată printr-o manieră discretă a discursului, rigoa-
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re austeră, țesătură aerată și arhitectonică bine definită – univers semantic 
ce relevă estetica tăcerii și sacrului, emanând deopotrivă ascetism, lumină, 
tristețe, misticism și spiritualitate.

Docudrama: o structură audiovizuală hibridă
Alexandru BOHANȚOV

Docudrama este formatul de televiziune care utilizează elemente documen-
tare și de ficțiune în procesul de reconstituire a unor întâmplări și situații 
absolut reale. Altfel zis, naraţiunea audiovizuală care se bazează pe fapte 
autentice (evenimente, oameni, fenomene), fiind folosite materiale docu-
mentare (înscrisuri, fotografii, imagini cinematografice, secvenţe video) în 
combinaţie cu reconstituiri jucate de actori, se legitimează sub denumirea 
de docudramă. Formatul respectiv a luat fiinţă la începutul anilor ’60 ai se-
colului XX în cadrul postului de televiziune BBC, inițiatorul acestei formule 
inedite fiind regizorul britanic Peter Watkins care, totodată, s-a manifestat și 
ca scenarist de mari resurse creative. Primul său succes răsunător, în care 
a fructificat cu multă măiestrie poetica docudramei, a fost lungmetrajul de 
televiziune Culloden (1964).
În cadrul comunicării vor fi analizate mai multe docudrame de marcă: Bătălia 
pentru cosmos (Битва за космос, 2005), o coproducție: Pervâi kanal, BBC, 
National Geographic și trustul media german Norddeutscher Rundfunk; Eu 
sunt Wolf Messing (Pervâi kanal, 2009); În spatele frontului, consacrată Anu-
lui Centenarului Marii Uniri (2018), un proiect al Televiziunii Române. 
Spre regretul nostru, docudrama este genul cel mai arid în practica audiovi-
zuală din Republica Moldova. Și totuși, în 2019, în spațiul public din Repu-
blica Moldova a fost lansată o producție audiovizuală de excepție – Siberia 
din oase (OWH Studio, durata: 85 minute) – o docudramă în regia Leontinei 
Vatamanu (producător Virgiliu Mărgineanu), peliculă dedicată basarabeni-
lor deportați în „Siberii de gheață” în perioada anilor 1941-1949. Cumplita 
dramă a deportărilor este construită pe mărturiile cutremurătoare ale patru 
protagoniști, care au fost ridicați și trimiși forțat în Siberia în noaptea din 6 
spre 7 iulie 1949.

Pagini din biografia de creație a interpretei Nina Ermurachi
Vasile CHISELIȚĂ

Nina Ermurachi (1949–2016) ocupă un loc distinct printre artiștii de marcă 
ai orchestrei populare profesioniste „Folclor”, în repertoriul căreia (cu peste 
150 creații înregistrare în fondurile IPNA Compania „Teleradio-Moldova”) a 
înscris o pagină importantă a istoriei culturii muzicale naționale. Titulară în 
acest colectiv de creație încă din perioada incipientă a activității de interpretă 
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a cântecului popular/tradițional/ folcloric (octombrie 1968), posesoare a unui 
talent muzical nativ de excepție, a unei voci profunde de alto, marcată de un 
timbru gingaș, tandru și copleșitor, artista și-a realizat vocația interpretativă, 
mai cu seamă, în valorificarea, reactualizarea și relansarea cântecului liric, a 
doinei, baladei și romanței. A avut însă un destin dramatic în cariera profesi-
onală, puțin sau aproape deloc reflectat în presa vremii.
Apelând la unele documente de arhivă (CV-uri, caracteristici oficiale, extrase 
din ordine și adeverințe administrative, fotografii de epocă ș. a.), inclusiv la 
interviurile realizate cu unii artiști, aranjori, compozitori, membri ai orchestrei 
„Folclor”, dorim să prezentăm noi date privind biografia de creație, etapele 
de evoluție, dominantele estetice și structura genurilor reprezentative în re-
pertoriul artistei, parte integrantă a patrimoniului cultural național.
Studierea repertoriului și activității profesionale a Ninei Ermurachi oferă cer-
cetării etnomuzicologice oportunități epistemologice deosebite în cunoaște-
rea aprofundată a procesului reinventării culturii „populare” și creării muzicii 
neo-tradiționale, în contextul noului val al imaginației neoromantice, generat 
de deschiderile cvasi liberale ale regimului sovietic post-stalinist din decenii-
le șase-opt al secolului XX. Creația artistei reprezintă epoca, care a favorizat 
repoziționarea intelectualilor de creație autohtoni față de valorile culturale 
(inclusiv folclorice) ale trecutului, întru renegocierea identității naționale, în 
noul context hegemonic al relațiilor dintre puterea politică și artă.

Interferența în arta teatrală
Elfrida COROLIOV

Comunicarea se bazează pe o scurtă analiză a spectacolelor Moțoc, după 
Grigore Ureche, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Constantin Negruzzi, Vasile 
Alecsandri, Hercule și grajdurile lui Augias, de Friedrich Durrenmatt, O scri-
soare pierdută de Ion Luca Caragiale, Comediantul după piesa lui Mihail 
Bulgakov Cabala bigoților și a romanului său Viața domnului de Moliere, 
Căsătorie cu de-a sila de Jean- Baptiste Moliere, Ciuleandra după Liviu Re-
breanu, Metamorfozele lui Ovidiu, Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov 
– toate montate de regizorul Alexandru Grecu la Teatrul Satiricus „Ion Luca 
Caragiale”.
Astfel, farsa Moțoc, creată în stil rock, permite să simțim evenimentele unor 
timpuri trecute, proiectate asupra contemporaneității, iar în spectacolul Her-
cule și grajdurile lui Augias se face haz de parlamentarii lacomi, proști. În 
spectacolul satiric O scrisoare pierdută, lupta nerușinată pentru putere a ce-
lor vânduți și desfrânați, care iau mită și se provoacă reciproc la acte para-
doxale, relevă aspecte actuale din viața socială, construită pe demagogia li-
derilor de partid. În Comediantul, după piesa lui M. Bulgakov Cabala bigoților 
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și a romanului său Viața domnului de Moliere, tema principală este predes-
tinarea fatidică a sorții artistului care înțelege tainele lumii. Comedia-balet 
Căsătoriei cu de-a sila de J.- B. Moliere este pătrunsă de senzația tragică a 
mercantilității omenești și a trădării. În acțiunea scenică Ciuleandra, după L. 
Rebreanu, se reliefează contradicțiile caracterelor, ale conflictelor din sufle-
tul omului, manifestându-se puterea dezastruoasă a patimilor. În spectacolul 
Metamorfozele de Ovidiu se afirmă sufletul creator al artistului ca întruchi-
pare a forței nemuritoare a artei. În spectacolul Maestrul și Margareta de M. 
Bulgakov sunt dezvăluite stările sufletești ale omului chinuit de contradicții, 
de pasiunea iubirii, de iluminare spirituală și de liniște. Spectacolele scot în 
evidență semnele esențiale ale interferenței în epoca globalizării, manifesta-
te prin influența culturii de masă asupra componentelor clasicii naționale și, 
totodată, influența artelor europene și non-europene din diferite epoci.

Valorificări ale tradiției populare nord-carpatine în opera cinematografică 
a lui Serghei Paradjanov

Elena DULGHERU
Originalitatea, profunzimea şi rafinamentul cineastului sovietic armeano-geor-
gian Serghei Paradjanov (1924-1990) îi conferă un loc unic în cinematecile 
lumii. Intuind bogăția spiritului ancestral al civilizației est-europene creștine 
și eurasiatice, Paradjanov se inspiră din patrimoniul etnografic al arealuri-
lor geo-culturale în care trăiește și activează: Georgia, Armenia, Ucraina, 
preluând din cultura acestora nu doar forme și motive folclorice (precum 
congenerii săi, exponenții neofolclorismului cinematografic), ci și o parte din 
dimensiunea sapiențială. 
Filiațiile filmografiei paradjanoviene cu tezaurul cultural românesc (în speță, 
moldovenesc) sunt certe, chiar dacă se pare că nu au fost conștientizate 
niciodată de regizor. Astfel, scurtmetrajul său de absolvire Andrieș. Poveste 
moldovenească (VGIK, 1952), transpune un basm moldovenesc, iar primul 
său lungmetraj, cu același titlu, realizat în 1954 la studioul din Kiev, dezvoltă 
aceeași poveste a micului ciobănaș Andrieș, care, cu ajutorul fluierului său 
fermecat, se luptă cu vrăjitorul rău Vifor Negru. Costumele, decorurile și re-
cuzita, precum și muzica și cutumele din cele două filme, sunt inspirate din 
etosul românesc al civilizației pastorale. 
Aceleași resurse etnografice le exploatează cineastul în „Umbrele strămoşi-
lor uitaţi” (studioul din Kiev, 1964), capodopera care l-a impus pe plan mon-
dial, povestind o tragică istorie de iubire răpusă de un blestem, petrecută 
într-un sat de huțuli din Carpații Ucraineni. 
Autorul inserează motive populare moldovenești și în ultimul său film, balada 
cinematografică „Așik-Kerib” (Gruzia-Film, 1988), după o legendă caucazi-
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ană, unde în peripețiile complicate ale menestrelului caucazian prin stepa 
azeră apare, paradoxal și nondiegetic, un grup de colindători moldoveni.
Aceste aspecte demonstrează filiația ascunsă a poeticii cineastului cauca-
zian cu etosul românesc, temă neglijată de exegeza occidentală, pe care o 
vom dezvolta.

Impactul reformei hrisantice asupra muzicii psaltice româneşti
Violina GALAICU

Dezbaterea în cauză evocă acea acţiune amplă de revizuire a muzicii psalti-
ce de la începutul secolului al XIX-lea care, în istoriografia domeniului, figu-
rează cu denumirea de „reformă hrisantică”. 
Cântarea bizantina, întotdeauna bine înarmată contra asaltului altor forme 
de cultură muzicală, se arată în secolul al XVIII-lea (în special, în a doua 
jumătate a acestui secol) din ce în ce mai vulnerabilă, mai permeabilă pentru 
tot soiul de sugestii stilistice exterioare. Muzica cultă şi cultică a Occidentu-
lui, folclorul popoarelor ortodoxe, muzica orientală s-au asociat în ofensiva 
asupra cântării bizantine vechi şi aceasta a cedat, mai cu seamă în faţa 
muzicii profane orientale.
Atributele melosului arabo-persano-turcesc: modurile de factură cromatică, 
ritmurile asimetrice, ornamentarea abuzivă au invadat cântarea psaltică, i-au 
subminat sobrietatea, i-au modificat simţitor structura şi ethosul.
Pe fundalul prefacerilor importante, suportate de practica muzicii liturgice, 
eşafodajul ei teoretic, prin definiţie umuabil, apărea cu totul desuet, inopor-
tun. Notaţia nu făcea nici ea faţă noilor deziderate.
Astfel, la răspântia secolelor XVIII şi XIX se profilează o adevărată criză a 
muzicii sacre răsăritene. Autorităţile ecleziastice, precum şi notabilităţile mu-
zicii psaltice aflate la Constantinopol realizează necesitatea unor redresări 
în sensul aducerii la zi a preceptelor şi dogmelor, a conţinutului cărţilor de 
strană, a formelor de instruire şi a notaţiei.
În ţările române reforma este altoită de Petru Efesiul, psalt format în chiar 
„epicentrul” demersului înnoitor, Şcoala de psaltichie de la Constantinopol, 
condusă de Hrisant Protopsaltul Arhimandritul, Grigorie Levitul Lampada-
rie şi Hurmuz Hartofilax. Ştafeta introducerii „sistemei celei noi” în cântarea 
liturgică a românilor este preluată de Macarie Ieromonahul şi Anton Pann, 
discipoli ai lui Petru Efesiul. 
În contextul muzicii psaltice româneşti reforma s-a coalizat cu procesul ro-
mânizării muzicii cultice, l-a stimulat şi l-a potenţat. 
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Categoria teatralității în textul literar narativ
Ana GHILAȘ

Fenomenul teatralității constituie o categorie estetică și socială, ca viziune 
asupra lumii și, totodată, ca o categorie a poeticii, ea este specifică nu doar 
textului dramaturgic și discursului teatral, ci și prozei sau poeziei, în funcție 
de talentul și de viziunea artistică a individualității creatoare respective. În 
comunicare este abordată problema teatralității în textul literar narativ, ca for-
mă specifică de transfigurare a realității. Sunt evidențiate aspecte generale 
ce contribuie la crearea teatralității în proză: scenicitatea acțiunii, vizualita-
tea, corelarea joc – teatralizare, personaje-varietăți ale măștii, psihologis-
mul, caracterul intermedial ș.a. În baza textelor narative ale lui I. Druță, se 
demonstrează relația dintre contextualitatea socioculturală, viziunea artistică 
a autorului și principiile de construire a teatralității în proza scurtă și în roma-
nele sale. Tipurile de psihologism, elemente de prototeatru și de pre-teatru, 
caracterul vizual și pictural al imaginii artistice, specificul dialogului, tăcerea, 
construirea discursului narativ prin mijlocirea intermedialității (îmbinarea co-
durilor muzical, plastic, religios, psihologic, liric ș. a.) sunt particularități, ce 
relevă fenomenul teatralității și funcționalitatea ei în poetica prozei druție-
ne. Viziunea teatrală, dar și cinematografică asupra realității se manifestă 
în imaginarul artistic al autorului la nivel de structură a textului, de creare a 
atmosferei, al modului de organizare a spațiului artistic. De cele mai multe 
ori, discursul narativ druțian se constituie din scene, tablouri, secvențe eve-
nimențiale, prezenţa naratorului ca organizator al comuncării artistice și, tot-
odată, ca intermediar între personaj și receptor sau chiar ca „umbra”, dublul 
personajului. În acest context, un rol important îl au elementele de expresie 
teatrală, cum sunt detaliul artistic, gestul, mimica, ori caracterul de premizan-
scenă sau de didascalii al unor fragmente din text.

Condiția muzicii din RSS Moldovenească în primele decenii postbelice. 
Privire retrospectivă

Victor GHILAȘ
Prin intermediul acestui demers intenționăm să schițăm retrospectiv iposta-
za socială a muzicii din RSSM în intervalul anilor 1944-1970, aflată în con-
textul unui climat ideologic coercitiv.
Sovietizarea, care a urmat după anexarea Basarabiei la Uniunea Sovietică, 
a avut repercusiuni imediate asupra tuturor domeniilor vieții politice, econo-
mice, spirituale, cu trasarea, mai exact, cu impunerea obiectivelor corespun-
zătoare în domeniul creației artistice și culturale. Pentru a creiona starea 
muzicii în perioada de referință, autorul își concentrează atenția asupra com-
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ponisticii, menționând faptul că, în momentul sovietizării Moldovei transpruti-
ce, cultura URSS-ului se afla în deplina desfășurare a modelelor, practicilor 
și concepțiilor realismului socialist. Arta muzicală și purtătorii ei în RSS Mol-
dovenească erau constrânși să urmeze principiile acestuia, devenit doctrină 
oficială a noului regim, care prevedea stilul și conținutul obligatoriu al culturii 
artistice, precum și metoda de creație profund impregnată de ideologie. 
Primii pași întreprinși, în acest sens, au fost crearea instituțiilor de speciali-
tate (așezăminte artistice de formare profesională, de creație, concertistice 
etc.) care, fiind integrate în noua configurație a societăţii, erau chemate să 
contribuie la susținerea și promovarea noii ideologii. Odată cu aceasta au 
fost create mecanismele juridice, de natură să contribuie la transpunerea în 
viață a ideologiei oficiale și de prevenire a abaterilor de la doctrina oficială. 
În fapt, aceasta nu semnifica altceva decât instituirea patronajului statului 
asupra artelor, recte, supravegherea domeniului de creație artistică.
În noua conjunctură, compozitorii sunt ofertați să creeze lucrări muzicale 
(imnuri, ode, marșuri, poeme vocal-simfonice, lucrări corale ș.a.) cu texte de 
elogiere a liderilor de stat și de partid, de proslăvire a rolului hegemonic al 
clasei muncitoare în progresul societății, a noii vieți, a modului de producție 
socialist, de oglindire a „eroului-etalon”, etc. În realitate, aceasta nu însemna 
altceva decât un control al spațiului cultural. În conformitate cu hotărârile 
autorităților de partid, având ca scop asigurarea purității ideologice a culturii 
noii societăți, oamenii din domeniul creației artistice erau somați să se con-
formeze spiritului și cerințelor acelor decizii. Unii compozitori au pactizat cu 
puterea, cei care nu s-au conformat doctrinar au căzut în dizgrație din cauza 
„lipsei de atitudine civică” față de idealurile orânduirii sociale existente, impu-
tându-li-se ostilitatea față de regim.
La hotarul anilor ’50-’60 presiunea asupra muzicii academice scade din in-
tensitate, urmată de un relativ dezgheț în viața artistică. În politica de dirijare 
a culturii se produc anumite elasticizări, fiind inițiate reconsiderări ale per-
sonalităților culturale și a creației acestora. Cu toate acestea, în sistemul 
de valori artistice, elementele doctrinare definitorii ale realismului socialist, 
precum și direcțiile strategice de dezvoltare a culturii, trasate anterior, nu 
și-au pierdut nici din actualitate, nici din intransigență. Dar la aplicarea lor în 
practică au început să apară anumite nuanţări, manifestate în expresii noi. 
Se impune în forță și ia amploare portretizarea în imagini artistice a liderilor 
comuniști, a partidului aflat la guvernare.
În consecință, ingerințele politicului și standardele impuse culturii de re-
gim prin aservire ideologică și-au lăsat amprenta asupra artei muzicale din 
RSSM, afectându-i originalitatea, libertatea de expresie, creativitatea și dez-
voltarea ei pe făgașul firesc.



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

144

Tendințe stilistice noi in componistica corală academică spirituală de 
concert la începutul secolului XXI

Elena NAGACEVSCHI
La începutul secolului XXI muzica academică, în special cea corală, suferă 
repercusiunile infiltrării tehnologiilor avansate în modul de creare, interpre-
tare și difuzare. Formalizarea actului componistic, revigorarea tendințelor 
medievale și baroce de aplicare a metodelor matematice în construirea dis-
cursului sonor au dus la criză, la ruperea contactelor între compozitor și 
interpreți, pe de o parte, compozitor-interpreți și public, pe de altă parte. 
Aplicarea tehnicilor dodecafonice a generat oboseala auditivă și psihologică 
a publicului care a pierdut capacitatea interacțiunii creative în procesul audi-
erii, precum și a interpreților, ale căror eforturi nu sunt apreciate de cei pentru 
care se fac, de fapt. 
Totodată intercomunicarea culturală la nivel interpretativ, auditiv, analitic și 
critic a compozitorilor și muzicologilor a demonstrat că nici publicul, nici inter-
preții, atât profesioniști, cât și amatori, atât adulții, cât și cei mici, nu renunță 
la participarea interactivă în arta efemeră a sunetelor emise de voci unite. 
Compozitorii din arealurile care tradițional practică arta corală, precum și cei 
care descoperă valențele acesteia în cadrul propriilor culturi și în cadrul in-
terferențelor culturale alogene, vin acum cu realizări noi, răsturnând adesea 
viziunile încetățenite asupra fenomenului. 
În baza publicațiilor monografice, de revistă și ale celor electronice recent 
accesate ținem să familiarizăm specialiștii din țară cu noile succese ale ar-
tei corale academice spirituale de concert, prezente masiv pe scenele de 
concert din lume și în materialele de ordin analitic-interpretativ, materialele 
analitice de ordin teoretic urmând să apară ulterior. Și realizările compo-
nisticii naționale în domeniu sunt demne de remarcat în acest context. Se 
poate afirma chiar că arta corală din Republica Moldova, a cărei diagramă 
evolutivă nu e deloc simplă, traversează o etapă extrem de interesantă și 
semnificativă.

Arta populară în formule filmice 
Dumitru OLĂRESCU

Domeniului artei populare, posedând un caracter complex, multiaspectual, 
format de-a lungul mileniilor, i s-au dedicat multiple cercetări din perspectiva 
istoriei, culturologiei, esteticii etc. Dar în majoritatea cazurilor pentru cerce-
tători în investigațiile lor de teren, era imposibil să fixeze toate manifestările 
artei populare în complexitatea ei audiovizuală (dansuri, cântece, tradiții), 
în profunzimea și psihologia actului de creație a meșterilor anonimi: pictură, 
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sculptură, ceramică, covoare etc. Astăzi, în ajutorul cercetătorului științific 
vine filmul documentar, ce condiționează captarea rapidă și complexă, în 
parametri audiovizuali ai evenimentelor, ce țin de creația și personalitățile 
din acest domeniu. Astfel, filmul documentar devine un act de interpretare, 
păstrare și valorificare a artei populare.
Această tematică a fost abordată cu succes de cineaștii: Emil Loteanu, Vlad 
Ioviță. Vlad Druc, Pavel Bălan, Iacob Burghiu, Andrei Buruiană, Ion Mija ș.a.
În mod deosebit fenomenul artei populare s-a impus în creația cinemato-
grafică a regizorului Anatol Codru. Drept argument – cele cinci filme lan-
sate de-a lungul întregii sale cariere cinematografice: Pe făgașul talentu-
lui (1971), Biografia cântecului (1973), Neam de pietrari (1975), Tălăncuța 
(1986), Roua de pe izvoare (1987). În aceste filme cineastul Anatol Codru 
a reușit să efectueze o sinteză a limbajelor artelor populare cu cel al discur-
sului cinematografic, amplificând astfel gradul de valorificare și conferindu-i 
rezonanțe universale.

Dimensiunea identitară a artei în ipostază de criteriu valoric
Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ

Aspirația socio-culturală de un randament iluminist fără precedent al Europei 
moderne în regăsirea tuturor ramificărilor identitare neluate în seamă în con-
textul unor cataclisme istorice și politice insurmontabile, generează impera-
tivul scoaterii din anonimat a unor universuri etnoculturale cu statutul ingrat 
al „obiectelor neidentificate”. Restabilirea nedreptății istorice revine criticilor 
de artă, responsabili pentru inițierea unui dialog pe picior de egalitate dintre 
Vest și Est în scopul cunoașterii și recunoașterii reciproce. Complexitatea 
analitică a exigenților inedite semnalează imperativul abolirii caracterului 
factologic și descriptiv în favoarea unui pluridisciplinar, coagulând într-un tot 
întreg sintezele metodologice moderne de filiație filozofică, antropologică, 
etnopsihologică, fenomenologică, semantică etc.
Elaborarea unor exegeze unificatoare vizează domenii marcate de o vădită 
„insuficiență teoretică”, printre care evidențiem da capo: a) reabilitarea în ca-
litate de obiect de studiu al statutului identitar al artei naționale, denigrat atât 
de ideologia comunistă, cât și de nihilismul postmodernist; b) reexaminarea 
mitocentrismului actului artistic basarabean în calitate de factor determina-
tiv al păstrării legăturii cu arborele genealogic; c) stabilirea, prin asimilarea 
teoriilor jungiene, a ierarhiei de valori a miturilor, arhetipurilor, simbolurilor 
tipurilor de eroi, preferințelor genuistico-stilistice; d) identificarea celor mai 
elocvente și valoroase fenomene și personalități artistice din spațiul basara-
bean cu un potențial relevant în vederea completării și îmbogățirii demersu-
lui ființial al românilor de pretutindeni.
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Sondajul în sfera enigmatică a „psihologiei profunzimilor” conține implicit vir-
tualitățile generoase ale reactualizării impactului cunoașterii artistice asupra 
tuturor componențelor complexului identitar (cultural, istoric, social, psihic).

Impactul noilor tehnici asupra limbajului teatral (teatrul de animație/ 
păpuși)

Violeta TIPA
Epoca noilor tehnologii digitale produc modificări considerabile în toate do-
meniile sociale și culturale. N-au fost absolvite de influențele acestea nici 
artele audiovizuale. Și, dacă filmul îi datorează acestui salt tehnic și tehno-
logic, ce a facilitat crearea operelor cinematografice, un avânt considerabil 
în evoluția sa, atunci teatrul, grație acestor influențe, își modernizează mo-
dalitățile de expresie. Și aceasta are loc sub mai multe aspecte. În primul 
rând, au loc schimbări structurale: concomitent cu diverse proiecții video în 
structura spectacolului este implicată însuși camera de luat vederi, care lăr-
gește cadrul acțiunii sau o amplifică. În al doilea rând, se experimentează 
cu elementele limbajului filmic, apelând la tehnicile filmului de animație, spre 
exemplu.
Or, adresările la tehnologiile digitale le oferă regizorilor de teatru posibilități 
inedite de valorificare a spațiului scenic, modificând cele trei elemente (ale 
teatrului clasic): timp, spațiu și acțiune, în cele mai imprevizibile forme. În 
special, pentru teatrul de animație, digitalul devine o provocare. Festivalul 
Lalka tez czlowiek (Varșovia) își focalizează atenția la experimentele ce se 
desfășoară anume în teatrul de animație/de păpuși contemporan. În acest 
sens, ediția a XIII-a a festivalului (toamna, 2018) a surprins prin utilizarea 
noilor tehnologii și experimente în teatrul de animație: spectacolul Victoria 
2:0 al teatrului „Moment Maribor” din Slovenia și The Last Rat of Theresien-
stadt (Ultimul șobolan din Terezina) al trupei americane, care au propus o 
nouă viziune asupra teatrului de păpuși. Aceste spectacole, precum și unele 
producții naționale, vor sta la baza argumentării tezelor înaintate, dar și la 
cercetarea mutațiilor de ordin artistic și estetic, drept repercusiuni ale imple-
mentării în structurile teatrului de animație ale mecanismelor digitalului și ale 
unor procedee provenite din arsenalul limbajului cinematografic.

О музыкальной культуре гетов
Ярослав МИРОНЕНКО 

Самое раннее упоминание гетов находим в трагедии Софокла (496-
405 гг. до н.э.) Трипталем. Греческие античные историки оставили 
многочисленные упоминания о гетах, ни разу не употребив этноним 
даки.
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Археологические памятники эпохи неолита свидетельствуют о том, что в 
Карпато-Дунайских землях скотоводство имело автохтонный характер, 
а культура земледелия была привнесена с Балкан. В условиях этих 
двух типов хозяйствования возникли и сохранились до наших дней две 
области музыкально-поэтического искусства.
Viața păstorească: configuraițe geografică – munte, dealuri, văi, produs 
principal – brânză (cuvânt din de limba getică), genul central – doina (cuvânt 
din limba getică), mișcare muzicală infinită, ethos masculin.
Viața agricolă: configurație geografică – câmpii, lanuri, produs principal – 
pâine (cuvânt de proveniență latină), genul central – cântecul (cuvânt de 
proveniență latină), mișcare muzicală finită, ethos, în special, feminin.
Более позднее включение земледелия в культуру народа уверенно 
диагностируется с помощью фундаментальных признаков нашего 
фольклора: 
а) преобладающим типом музыкальной фактуры – монодией сольного 
типа, свойственной народам  с традиционным скотоводческим типом 
хозяйствования (татарам, башкирам, венграм и др.); 
б) строением жанровой системы фольклора почти без включения 
вокальных календарно-земледельческих жанров коллективного 
исполнения.
Естественно предполагать, что не только doina u cântec восходят к 
искусству гетов, но и bocet, eposul eroic, cântec de leagăn, repertoriul 
obiceiurilor de peste an, numerоase tipuri de dansuri. Кроме указания на 
эти жанры следует подчеркнуть, что в них выражены неповторимое 
мировидение и мироощущение гетов. 
Их наследие заслуживает быть изучаемым в условиях самостоятельной 
научной дисциплины. Getica muzicală – дисциплина исторической 
направленности, призванная обозначить архетипы художественного 
сознания народа.
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INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE
The Institute of Cultural Heritage is the main research institution which organizes 
and conducts investigations in the domains of Archaeology, Ethnology and Art 
Studies.
Having at its disposal high/qualified personnel, the Institute performs: field surveys 
regarding the detection, registration and investigation of the archaeological, 
ethno-cultural and artistic heritage; analytical and generalizing research in all the 
fields connected to archaeology and ancient history, ethnography and ethnology, 
folk and modern arts; preparation of studies, which popularize historical, 
archaeological, ethno-cultural and artistic heritage, of educational books and 
special courses; publication of archaeological, ethnographical, cultural and 
artistic materials, comprehensive, popularizing and didactic studies; training 
young specialists (competitors, post-graduators, expertise and conduction of 
academic theses) in the fields of Archaeology and Ancient History, Ethnology 
and Cultural Anthropology, Plastic Arts and Audiovisuals; organization of 
national and international scientific conferences and symposia; TV and radio 
documentary series, special courses, expertise of archaeological, cultural, 
historical, modern and historical art sites and items, presentations of books ant 
thematic expositions.
Al the above-mentioned activities can be executed, in part or completely, and by 
the initiative of institutions and particular persons from the country and abroad, 
on the basis of cooperation contracts.
The Institute of Cultural Heritage (ICH) was created in the year of 2006 (registry 
certificate MD 0059524 0f 9th august 2006) as a result of the reorganization of 
the research institutes of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova, 
in conformity with the Republic of Moldova Governments Decision nr. 1326 from 
14.12.2005 “On the optimizations of infrastructure and innovation in the scientific 
sphere”. The Institute  was formed through the integration of three earlier 
existing institutions: the Institute of Archaeology and Ethnography, the Institute 
of Interethnic Studies and the Institute of Art Studies. In the same year of 2006 
ICH was accredited by the National Council for Accreditation and Attestations;  
reaccredited by the National Council for Accreditation and Attestations in 2013 
(Accreditation Certificate nr. 034 of 20.07.2013).
The Institute of Cultural Heritage publishes, in accordance with the activities 
of the three Centers in its composition, three scientific series: “Archaeological 
Journal”; “Ethnology and Culturology Journal”; “Revue Art: Visual Arts and 
Audiovisuals”.
Contacts:
Institute of Cultural Heritage
Stefan cel Mare, 1 Bd., MD – 2001, 
Chisinau, Moldova

tel.: + 373 22 260 957
e-mail: ipcultural.md@gmail.com
http://patrimoniu.asm.md
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