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ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI 
DE ARHEOLOGIE DIN IAŞI ÎN ANUL 2009 

Activitatea Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2009 a stat sub semnul responsabilităţii şi a 
susţinerii tendinţei de protejare şi valorificare controlată a patrimoniului naţional, tot mai accentuate în ultimii 
ani. Chiar dacă efectele crizei financiare s-au resimţit din plin, mai ales în a doua parte a anului, rezultatele 
cercetării ştiinţifice pe care le putem raporta sunt, ca de obicei, la un standard înalt.  

Astfel, au fost încheiate cu succes cinci teme de cercetare, prevăzute în Planul de cercetare al 
Institutului, două dintre ele concretizându-se în volume publicate sau în curs de publicare, în ţară şi străinătate, 
iar restul, în studii de valoare. Alte 14 teme sunt în derulare, cu termene de încheiere diferite, iar din 2010 au 
fost propuse încă patru astfel de teme.  

Institutul de Arheologie din Iaşi a fost organizator sau co-organizator a şapte manifestări ştiinţifice 
internaţionale în anul 2009, dintre care remarcăm a XII-a şedinţă anuală a Comisiilor mixte ucraineano-
române şi româno-ucrainene de istorie, arheologie, etnografie şi folclor a Academiei Române şi a Academiei 
Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, din 21–25 octombrie 2009, de la Buzău. Cercetătorii noştri au prezentat 30 de 
comunicări ştiinţifice la simpozioane şi congrese internaţionale organizate în Germania, Italia, Turcia, Spania, 
România, Republica Moldova, Grecia. 

În plan intern, au fost organizate patru manifestări ştiinţifice cu caracter naţional, iar cercetătorii din 
cadrul Institutului au prezentat 51 de comunicări şi conferinţe în diferite centre ştiinţifice din ţară.  

În afară de deplasarea pentru participarea la sesiuni ştiinţifice internaţionale şi susţinerea unor conferinţe 
(nouă deplasări pentru cinci cercetători), patru cercetători au călătorit peste hotare, pe cont propriu sau în 
cadrul schimburilor interacademice, pentru documentarea în biblioteci şi arhive. 

Doi cercetători ai Institutului de Arheologie din Iaşi au fost răsplătiţi în cursul anului 2009 cu premiul 
„Cucuteni 2009” acordat de Fundaţia „Cucuteni pentru Mileniul III”, Bucureşti, pentru merite deosebite în 
cercetarea culturii Cucuteni. 

În următoarele secţiuni vom detalia informaţiile oferite în această scurtă introducere. 

I. SITUAŢIA PERSONALULUI DE CERCETARE 

În anul 2009, în contextul crizei economice înregistrate, nu s-au mai înregistrat promovări sau angajări. 

II. PROGRAME ŞI TEME DE CERCETARE: 

În anul 2009, conform Planului de cercetare al Institutului de Arheologie Iaşi, au fost încheiate, în cele 
mai bune condiţii, cinci teme de cercetare1, după cum urmează: 

• Contribuţii arheologice la geneza şi evoluţia traco-geto-dacilor. Rituri şi ritualuri funerare în prima 
epocă a fierului în Moldova, în cadrul programului Evoluţia societăţii traco-geto-dacice din spaţiul 
carpato-danubiano-pontic până la începutul secolului al II-lea d. Hr. (responsabil de temă: 
dr. C. Iconomu); 

                                                 
1 Tema de plan Enciclopedia culturii Cucuteni, din cadrul programului Civilizaţii preistorice în spaţiul carpato-

dunărean, coordonată de dr. Dan Monah şi la care participă şi dr. Geoge Bodi, a primit aviz favorabil din partea Secţiei 
de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române, pentru a fi amânată timp de un an din cauza complexităţii temei şi 
a importanţei cu care trebuie tratată ultima parte a acestei lucrări de anvergură pentru arheologia românească.  
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• Populaţiile autohtone şi migratoare din regiunile extracarpatice în secolele II–V d. Hr (Studiu 
asupra aşezării din sec. IV d. Hr. de la Ionăşeni (jud. Botoşani)), în cadrul programului Romanizare, 
migratori şi culturi în mileniul I d. Hr. (responsabil de temă: dr. I. Ioniţă (1/2 de normă)); 

• Urbanizarea Dobrogei romane, în cadrul programului Romanizare, migratori şi culturi în mileniul 
I d. Hr. (responsabil de temă: dr. D. Aparaschivei); 

• Cumanii în spaţiul est-european, în cadrul programului Civilizaţia medievală rurală şi urbană 
românească la est de Carpaţi în secolele XII–XVII (responsabil de temă: dr. V. Spinei); 

• Topografia oraşului medieval Iaşi¸ în cadrul programului Civilizaţia medievală rurală şi urbană 
românească la est de Carpaţi în secolele XII–XVII (responsabil de temă: C. Hriban). 

Noile teme propuse şi aprobate pentru următoarea perioadă sunt: 
• Rezultatele cercetărilor arheologice în aşezarea Cucuteni A4 de la Pocreaca, jud. Iaşi, în cadrul 

programului Civilizaţii preistorice în spaţiul carpato-dunărean (responsabil de temă: dr. C. Iconomu, 
termen: 2010–2011); 

• Medicina greco-romană pe litoralul vest-pontic şi în provincia Moesia Inferior, în cadrul programului 
Romanizare, migratori şi culturi în mileniul I d. Hr. (responsabil de temă: dr. D. Aparaschivei, 
termen: 2010–2012); 

• Colaborare la Tratatul de istorie a României, vol. III, în cadrul programului Civilizaţia medievală 
rurală şi urbană românească la est de Carpaţi în secolele XII–XVII (responsabil de temă: prof. 
dr. V. Spinei, m.c., termen: 2010–); 

• Morfologia locuirii urbane medievale la Est de Carpaţi. Materiale, construcţie, topografie, în cadrul 
programului Civilizaţia medievală rurală şi urbană românească la est de Carpaţi în secolele XII–XVII 
(responsabil de temă: C. Hriban, termen: 2010–2012). 

III. CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE TEREN (CAMPANIA 2009) 

Cercetările arheologice din cursul anului 2009 au stat sub semnul insuficienţei fondurilor. Ca şi în anii 
trecuţi, în afară de descărcarea de sarcină arheologică ce se efectuează pe cuprinsul municipiului Iaşi şi în 
zonele limitrofe (dr. V. Chirica, dr. G. Bodi, drd. C. Asăvoaie, drd. B. Minea), cercetătorii Institutului de 
Arheologie din Iaşi, în colaborare cu muzeele judeţene şi cu fonduri din sponsorizări şi de la Ministerul 
Culturii au participat ca membri activi şi la săpături sistematice, după cum urmează:  

Ruginoasa – Dealul Drăghici (jud. Iaşi) – perioada neolitică (dr. Cornelia-Magda Lazarovici); 
Scânteia – Dealul Bodeşti (jud. Iaşi) – perioada neolitică (dr. Cornelia-Magda Lazarovici); 
Slava Rusă – Ibida (jud. Tulcea) – perioada romano-bizantină (dr. C. Chiriac; dr. D. Aparaschivei, dr. 

Alexander Rubel, drd. L. Munteanu);  
Oltina – Altinum (jud. Constanţa) – perioada romano-bizantină (dr. C. Chiriac; dr. D. Aparaschivei);  
Isaccea – Noviodunum (jud. Tulcea) – perioada romano-bizantină, perioada medievală (dr. D. Aparaschivei, 

drd. G. Bilavschi); 

IV. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE DE INSTITUT  

A. Internaţionale 

• Populations and Cultures North and West of the Black Sea During Antiquity and the Middle Ages. A 
XII-a şedinţă anuală a Comisiilor mixte ucraineano-române şi româno-ucrainene de istorie, arheologie, 
etnografie şi folclor a Academiei Române şi a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, 21–25 
octombrie 2009, Buzău, România;  

• Colocviu internaţional de epigrafie la Trier, Germania, 16–17 februarie 2009 organizatori: prof. dr. 
Heinz Heinen, prof. dr. Christof Schäfer, dr. V. Cojocaru; 

• Ziua porţilor deschise la Cetatea Noviodunum, manifestare organizată de Institutul de Cercetări 
Eco-Muzeale Tulcea, Institutul de Arheologie din Iaşi, al Academiei Române – Filiala Iaşi, University of 
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Cambridge, University College of London, University of Southampton, Muzeul Brăilei, Muzeul de 
Arheologie „Callatis” Mangalia, Muzeul Naţional de Istorie a României – 21 august 2009; 

• Simpozionul internaţional „Cucuteni 125 de ani de cercetări” organizat în colaborare cu Complexul 
Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra Neamţ, 22–24 octombrie 2009;  

• Congresul internaţional Romanisierung. Theorie und Praxis eines Forschungskonzepts (4–7 octombrie 
2009, Iaşi, cu participanţi din România, Germania, Anglia, Italia), organizatori: Institutul de 
Arheologie, Iaşi, Centrul Cultural German–Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi; 

• Expoziţia The Lost World of Old Europe, New York, 11 noiembrie 2009 – 25 aprilie 2010; 
organizatori: Institute for the Study of the Ancient World al New York University (ISAW), Muzeul 
Naţional de Istorie a României (MNIR) – cu sprijinul Ministerului Culturii, Cultelor, Institutul de 
Arheologie Iaşi-coorganizator. 

• Proiectul internaţional transfrontalier Phare Antichitatea târzie în bazinul Prutului, iniţiat de Muzeul 
„Vasile Pârvan” din Bârlad, la care Institutul de arheologie din Iaşi a fost Participantul 1. 

B. Naţionale 

• Simpozionul naţional: Rezultatele cercetărilor arheologice din anul 2008, 21 mai 2009; 
• (L)Ibida-Slava Rusă. Un destin, o istorie, un sit. Expoziţie şi vizite ghidate în cadrul manifestării 

Ziua Porţilor deschise la (L)Ibida (Slava Rusă, jud. Tulcea), manifestare organizată de ICEM 
Tulcea, Institutul de Arheologie Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;  

• Masa Rotundă cu participare naţională Evoluţia etnolingvistică şi culturală la nordul Dunării de Jos 
în secolele IV–VII d. Hr, în cadrul Subcomisiei pentru studiul formării limbii şi a poporului român, 
Institutul de Arheologie, Iaşi, 22 iulie 2009; 

• Program de comunicări bilunare în cadrul Institutului. 

V. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 

A. Internaţionale 

• D. Aparaschivei, 7–8 aprilie 2009, Colocviul româno-ucrainean Istoria şi cultura populaţiilor de la 
Dunărea de Jos, Galaţi, comunicarea Săpăturile arheologice de la Ibida. Slava Rusă (jud. Tulcea); 

• D. Aparaschivei, 6–9 octombrie 2009, Sesiunea internaţională a Muzeului de Istorie Naţională şi 
Arheologie Constanţa, Pontica, comunicarea Medicii şi activitatea lor în Moesia Inferior; 

• D. Aparaschivei, 21–25 octombrie 2009, Populations and Cultures North and West of the Black 
Sea During Antiquity and the Middle Ages. Symposium organized under the patronage of the Join 
Romanian-Ukrainian / Ukrainian-Romanian Commission for History, Archaeology, Ethnography 
and Folklore, Buzău, comunicarea Statutul juridic al oraşelor romane de la Dunărea de Jos. Probleme şi 
ipoteze / Юридический статус римских городов на Нижнем Дунае. Проблемы и гипотезы; 

• D. Aparaschivei, G. Bilavschi, 21 august 2009, Ziua porţilor deschise la Cetatea Noviodunum, 
manifestare organizată de: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Institutul de Arheologie din 
Iaşi al Academiei Române – Filiala Iaşi, University of Cambridge, University College of London, 
University of Southampton, Muzeul Brăilei, Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia, Muzeul 
Naţional de Istorie a României (ghidaje de specialitate); 

• CC..  AAssăăvvooaaiiee,,  28 octombrie 2009, Sesiunea ştiinţifică internaţională organizată de către Asociaţia 
Istoricilor din Republica Moldova, Chişinău, comunicarea Învăţământul istoric în sistemul 
educaţional din Republica Moldova; 

• C. Chiriac, Sever Boţan, 21–25 Septembrie 2009, 18th Congress of the Association Internationale 
pour l’Histoire du Verre, Thessaloniki, comunicarea Roman glass vessel from Ibida (Slava Rusă); 

• C. Chiriac, octombrie 2009, Sesiunea Internaţională Pontica, Constanţa, comunicarea Roman glass 
vessel from Ibida (Slava Rusă), Noutăţi sigilografice dobrogene ( sec. IV–XI); 
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• V. Cojocaru, 17 februarie 2009, Colocviu internaţional de epigrafie, Trier, Germania, comunicarea 
Von Byzantion nach Olbia: Zur Proxenie und zu den Außenbeziehungen auf der Grundlage einer 
Ehreninschrift; 

• V. Cojocaru, 27 mai 2009, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des DAI, München, 
Germania, comunicarea Pierres errantes: Der Ehrenbeschluss für Epikrates, Sohn des Nikobulos, 
aus Byzantion; 

• V. Cojocaru, 21–25 octombrie 2009, Populations and Cultures North and West of the Black Sea 
During Antiquity and the Middle Ages. Symposium organized under the patronage of the Join 
Romanian-Ukrainian / Ukrainian-Romanian Commission for History, Archaeology, Ethnography 
and Folklore, Buzău, comunicarea „Vozvrashchenie” Ėpikrata / „Întoarcerea” lui Epikrates; 

• V. Cojocaru, 6 noiembrie 2009, Plenara SFB Nomadismus und Repräsentativität, Halle (Saale), 
Germania, comunicarea Von Pfeilspitzen zu «skythischen» Münzen: Zum Geldumlauf am Steppenrand 
im Wandel der Zeit; 

• C.-M. Lazarovici, 15–19 mai 2009, Simpozionul internaţional The Danube script in the Light of the 
Turdaş and Tărtăria discoveries, organizat de Muzeul Naţional de Isorie al Transilvaniei şi Institute 
of Archaeomythology, Sebastopol – U.S.A., Cluj-Napoca, comunicarea Chronology of the Romanian 
Neolithic – Copper Age and the Danube script; 

• C.-M. Lazarovici, 15–20 septembrie 2009, A 15-a întâlnire anuală a EAA (Asociaţia europeană a 
arheologilor), Riva del Garda/Trento, Italia, comunicarea Plan for a didactic virtual Museum of the 
Cucuteni spiritual life; 

• C.-M. Lazarovici, 3–4 decembrie 2009, Simpozionul Virtual museum of European roots, organizat 
de primăria oraşului Roma, Italia, comunicarea A virtual Museum of the Cucuteni spiritual life in the 
light of discoveries; 

• A. Opaiţ, 7–9 mai 2009, Congresul de la Sinope: the Results of Fifteen Years of Research, 
comunicarea Sinopean, Heraclean, and Chersonesan "Carrot" Amphorae; 

• A. Poruciuc, 15–17 aprilie 2009, International Symposium The Danube Script in Light of the 
Turdaş and Tărtăria Discoveries, Cluj-Napoca, National Museum of Transylvania (Cluj-Napoca)/ 
Institute of Archaeomythology (Sebastopol, CA), comunicarea A Possibility: Old European Signs 
among Germanic Runes; 

• A. Poruciuc, 24–26 septembrie 2009, International Conference Expressions of the Self: Autobiography 
and Its Avatars, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Catedra de Engleză, comunicarea Indo-European 
self-pronouns; 

• A. Poruciuc, 4–7 octombrie 2009, Internazionale Tagung, Romanisierung – Theorie und Praxis 
eines Forschungskonzepts, Iaşi, comunicarea The Early Romania–Germania Relationship as 
Reflected in Old Germanic Terms Preserved in Romanian; 

• A. Poruciuc, 10–20 octombrie 2009, comunicarea Observations on Alejandro Cioranescu’s Romanian 
Etymologies, prelegere la Universidad de La Laguna, Tenerife; 

• A. Poruciuc, 10–20 octombrie 2009, The Danube Script – A New View on the History of Writing, 
prelegere la Universidad de La Laguna, Tenerife; 

• A. Poruciuc, 10–20 octombrie 2009, Pre-Homeric Elements in Romanian Folklore, prelegere la 
Universidad de La Laguna, Tenerife; 

• A. Poruciuc, 10–20 octombrie 2009, Old Germanisms in Spanish and Romanian, prelegere la 
Universidad de La Laguna, Tenerife; 

• A. Poruciuc, 10–20 octombrie 2009, Two Romanian Exiles: Alejandro Cioranescu and Herta 
Mueller, prelegere la Universidad de La Laguna, Tenerife; 

• Al. Rubel, 19 mai 2009, Universitatea din Konstanz, Germania, comunicarea Römische Militärpräsenz. 
Bericht zu den Ausgrabungen in Slava Rusa; 

• Al. Rubel, 3 iunie 2009, Römisch Germanische Kommission des DAI, Frankfurt, Germania, 
comunicarea Eine Besitzermarke aus Moesia Inferior und die römische Militärpräsenz in Ibida 
(Slava Rusă); 
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• Al. Rubel, 5 octombrie 2009, Simpozionul internaţional Romanisierung. Theorie und Praxis eines 
Forschungskonzepts, Iaşi, comunicarea Romanisierung als Forschungsproblem im rumänischen 
Kontext. Kritische Bestandsaufnahme und neue Perspektiven; 

• Al. Rubel, 10 noiembrie 2009, Simposion internaţional „Friedrich Schiller”, Iaşi, comunicarea 
Friedrich Schiller als (Alt-)Historiker. Bemerkungen zum Spartabild in seinem Aufsatz Die 
Gestzgebung des Lycurgus und Solon; 

• V. Spinei, 21–25 octombrie 2009, Populations and Cultures North and West of the Black Sea 
During Antiquity and the Middle Ages. Symposium organized under the patronage of the Join 
Romanian-Ukrainian / Ukrainian-Romanian Commission for History, Archaeology, Ethnography 
and Folklore, Buzău, comunicarea Les petites croix encolpion à l’image des princes Boris et Gleb; 

• V. Spinei, 4 octombrie 2009, Colocviul internaţional Romanisierung. Theorie und Praxis eines 
Forschungskonzepts, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi, Einführungsrede.  

B. Naţionale 

• D. Aparaschivei, 6 februarie 2009, Institutul de Arheologie din Iaşi, comunicarea Prezentarea celei 
de-a 11 reuniuni a Comisiei mixte româno-ucrainene aflată sub tutela Academiei Române şi a 
Academiei de ştiinţe a Ucrainei, Simferopol. 22–27 septembrie 2008; 

• D. Aparaschivei, G. Bilavschi, 21 mai 2009, Institutul de Arheologie din Iaşi, Şantierele 
arheologice ale Institutului de Arheologie din Iaşi, comunicarea Săpăturile arheologice de la 
Isaccea (Noviodunum), Curtina 1 (SC1), Campania 2008; 

• D. Aparaschivei, 21 mai 2009, Institutul de Arheologie din Iaşi, comunicarea Şantierele 
arheologice ale Institutului de Arheologie din Iaşi, comunicarea Săpăturile arheologice de la Slava 
Rusă (Ibida), Sector X, Campania 2008; 

• D. Aparaschivei, G. Bilavschi, 27–30 mai 2009, Târgovişte, Sesiunea Naţională de rapoarte 
arheologice, comunicarea Isaccea (Noviodunum), Curtina 1 (SC1), Campania 2008; 

• D. Aparaschivei, 27–30 mai 2009, Târgovişte, Sesiunea Naţională de rapoarte arheologice, 
comunicarea Slava Rusă (Ibida), Sector X, Campania 2008; 

• D. Aparaschivei, 20–22 august 2009, Ploieşti, Sesiunea naţională de comunicări Arheologia 
mileniului I p. Chr., ediţia a VIII-a, comunicarea Câteva elemente arhitectonice ale complexului de 
fortificaţii romano-bizantine Ibida-Slava Rusă (jud. Tulcea); 

••  CC..  AAssăăvvooaaiiee,,  66  ffeebbrruuaarriiee  22000099,, Institutul de Arheologie Iaşi, comunicarea  Bacăul medieval. Curte 
domnească sau curte „princiară”;;  

••  CC..  AAssăăvvooaaiiee,,  DD..  BBootteezzaattuu,,  nnooiieemmbbrriiee  22000099,,  VVaasslluuii,,  comunicarea  NNooii  ddeessccooppeerriirrii  ddee  ccaahhllee  ddiinn  
sseeccoolluull  aall  XXVVIIII--lleeaa  îînn  vvaattrraa  iissttoorriiccăă  aa  IIaaşşiilloorr;;  

• CC..  AAssăăvvooaaiiee,,  29 august 2009, Ciorteşti-Iaşi, comunicarea Problemele întocmirii Monografiei locale 
Ciorteşti;  

• G. Bilavschi, 6 martie 2009, Institutul de Arheologie Iaşi, comunicarea Stagiu de documentare în 
Danemarca (01.11–30.12.2007); 

• G. Bodi, 18 mai 2009, Bacău, colocviului naţional Civilizaţia Cucuteni în actualitate , comunicarea  
Programul Cadru 7. Fonduri europene de finanţare a cercetării; 

• G. Bodi, 2–3 octombrie 2009, Bacău, simpozionului naţional „Vasile Pârvan”, comunicarea  Utilajul 
din materii dure animale din aşezarea cucuteniană de la Hoiseşti – La Pod; 

• G. Bodi, N. Buzgar, D. Aştefanei, 22–24 octombrie 2009, Piatra Neamţ, sesiunea ştiinţifică 
naţională 75 de ani de muzeografie nemţeană, comunicarea  Studiul Raman al pigmenţilor de pe 
ceramica de tip Cucuteni A; 

• C. Chiriac, D. Paraschiv, M. Mocanu, S. Boţan, 17–19 aprilie 2009, Institutului de Arheologie, 
Bucureşti, Simpozionul Arhitectură. Restaurare. Arheologie;  

• C. Chiriac, septembrie, 2009, Simpozionul organizat de Facultatea de Teologie, Bucureşti şi 
Muzeul Brăilei, comunicarea Mărturii creştine inedite din Dobrogea bizantină; 

• C. Chiriac, noiembrie 2009, Centrul de Studii Clasice şi Creştine, al Facultăţii de Istorie de la 
Universitatea „Al. I. Cuza”, comunicarea  Obiecte inedite cu caracter creştin din Dobrogea bizantină; 
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• C. Chiriac ş.a., 21 mai 2009, Institutul de Arheologie Iaşi, comunicarea  Săpăturile de la Ibida 
(Slava Rusă, jud. Tulcea), sector Curtină G şi Turnul 8; 

• L. Dascălu, noiembrie 2009, Vaslui, comunicarea  Unelte de os şi corn descoperite în aşezările 
culturii Noua din Câmpia Moldovei; 

• L. Dascălu, noiembrie 2009, Suceava, comunicarea  Elemente ale ritului funerar ale comunităţilor 
Noua. Analiza poziţiei scheletelor; 

• I. Ioniţă, O. Şovan, mai 2009, Bârlad, comunicarea  Câteva rarităţi printre importurile romane din 
Câmpia Moldovei; 

• I. Ioniţă, mai 2009, Bârlad, comunicarea  Reflecţii asupra descoperirilor arheologice din prima 
jumătate a mileniului I d. Hr., din bazinul Prutului; 

• Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, 24–27 septembrie 2009, Lucrările Seminarului „Tiberiu Popoviciu” 
de Ecuaţii Funcţionale, Aproximare şi Convexitate. Cercetări interdisciplinare, Facultatea de 
Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, comunicarea  Some problems 
regarding the “sacred house; 

• Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, 20 august–5 septembrie 2009, Universitatea de vară, Pe drumurile 
romane în Ţara Moţilor, Turda-Roşia Montană, comunicarea  Cheile Turzii – atelierul pentru 
podoabe de aur şi exploatarea sării din zonă în epoca romană; 

• Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, 22–24 octombrie 2009, simpozionul 75 de ani de muzeografie 
nemţeană, Piatra Neamţ, comunicarea  Modele de machete de căsuţe din lut; 

• C.-M. Lazarovici, noiembrie 2009, Sesiunea anuală a Muzeului „Ştefan cel Mare”, Vaslui, comunicarea  
Câteva reprezentări antropomorfe masculine din cultura Cucuteni; 

• Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, noiembrie 2009, Sesiunea anuală a Muzeului „Ştefan cel Mare”, 
Vaslui, comunicarea  Despre bordeiele din cultura Cucuteni; 

• C.-M. Lazarovici, 11 noiembrie 2009, simpozionul Scrierea dunăreană, Muzeul de istorie, 
Mangalia, comunicarea  Semne şi simboluri în Cucuteni-Tripolie; 

• Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, 25–26 noiembrie 2009, Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, 
comunicarea Analiza statistică a ceramicii din situl Cucuteni A de la Ruginoasa –Dealul Drăghici; 

• V. Mihailescu-Bîrliba, mai 2009, Bârlad, comunicarea  Câteva date noi privitoare la prezenţa 
culturii tumulilor carpatici în aria subcarpatică a Moldovei (sec. IV p. Ch.); 

• V. Mihailescu-Bîrliba, Masă rotundă Evoluţia etno-lingvistică-demografică şi culturală în sec. IV–
VI la nordul Dunării de Jos”, Institutul de Arheologie – Iaşi, iunie 2009); 

• V. Mihailescu-Bîrliba, Cimitirul de la Târzia (Cultura Tumulilor Carpatici, secolul IV p. Chr.), 
susţinută la „Sesiunea Natională de Comunicări Ştiinţifice Arheologia Mileniului I p. Chr.”, Ploieşti, 
20–22 august 2009. 

• V. Mihailescu-Bîrliba, Trei cimitire din secolul IV. Cercetările de la Târzia, Branişte şi Gura 
Secului – Nemţişor (1974–1992), susţinută la „Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a 
Complexului Muzeal Neamţ”, Piatra Neamţ, 22–24 octombrie 2009.  

••  B. Minea,  1199  ffeebbrruuaarriiee  22000099,,  Institutul de Arheologie Iaşi, comunicarea Reprezentări antropomorfe 
în arta mobiliară a Paleoliticului superior din Eurasia;;  

• B. Minea, 1199  mmaarrttiiee  22000099,,  Institutul de Arheologie Iaşi, comunicarea  Reprezentări zoomorfe în arta 
mobiliară a Paleoliticului superior din Eurasia;; 

••  B. Minea, 2277  mmaarrttiiee  22000099,,  Institutul de Arheologie Iaşi, prezentarea volumului Dan Semenescu, 
Apparitions des formes urbaines. Institutions symboliques et structures materiélles au sud-est de 
l'Europe, Ed. Zeta Books, Paris, 2008, 522 p.;;  

••  B. Minea, nnooiieemmbbrriiee  22000099,,  VVaasslluuii,, comunicarea  RRuurraall  şşii  uurrbbaann  îînn  PPrreeiissttoorriiee;;  
• D. Monah, 18 mai, 2009, Colocviul Civilizaţia Cucuteni în actualitate, Complexul Muzeal „Iulian 

Antonescu”, Bacău, comunicarea  Transporturile în vremea culturii Cucuteni; 
• D. Monah, 2–3 octombrie 2009, Simpozionul Naţional Vasile Pârvan, Bacău, comunicarea  

Bunurile de prestigiu şi schimburile în calcoliticul din Europa de sud-est; 
• D. Monah, 22–24 octombrie 2009, Simpozionul Cucuteni 125 de ani de cercetări, Piatra Neamţ, 

comunicarea  În legătură cu problema proto-oraşelor Tripolie; 
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• A. Opaiţ, 22–23 mai 2009, Sesiunea a V-a de comunicări ştiinţifice, Bârlad, comunicarea  Amfore 
sinopeene de epoca romana la nord si nord-vest de Pont;  

• A. Opaiţ, 20–22 august 2009, Simpozionul Arheologia mileniului I p. Chr., ediţia a VIII-a, Ploieşti, 
comunicarea  Imitaţii ale amforelor Heracleei pontice produse la Chersones (secolele II–III p. Chr.); 

• A. Opaiţ, 11 iunie 2009, Institutul de Arheologie Iaşi, comunicarea  Înflorirea industriei uleiului de 
măsline egean şi conexiile acesteia cu zona Pontică în perioada secolelor II a. Ch – II p.Ch; 

• Al. Rubel, 15 iunie 2009, Galaţi-colocviu la Şcoala doctorală, comunicarea  Roma şi provinciile, 
Universitatea „Dunărea de Jos”; 

• Al. Rubel, 5 august 2009, Slava Rusă, comunicarea  Un însemn de proprietate şi prezenţa militară la 
Ibida; 

• Al. Rubel, 7 decembrie 2009, Clubul Rotary „Curtea Domnească” Iaşi, comunicarea  Evanghelia lui 
Luca ca izvor istoric pentru Isus şi tradiţia Crăciunului; 

• V. Spinei, 6 mai 2009, Târgul naţional de carte, Iaşi, comunicarea  Valori etnografice româneşti; 
• V. Spinei, 19 mai 2009, Cercul studenţesc, Facultatea de Istorie, Iaşi, comunicarea  Oraşele 

medievale din spaţiul românesc; 
• V. Spinei, 30 mai 2009, Academia Română, Filiala Iaşi, „Prelegerile Academiei”, comunicarea  

Sedentari şi nomazi la începutul evului mediu românesc;  
• V. Spinei, 4 iunie 2009, Universitatea „Dunării de Jos” Galaţi, comunicarea  Laudatio profesorului 

Peter Schreiner; 
• V. Spinei, 1 octombrie 2010, Muzeul Unirii Iaşi, Simpozionul naţional Monumentul – Tradiţie şi 

viitor, prezentarea volumului Monumentul; 
• V. Spinei, 1 octombrie 2009, Muzeul Unirii Iaşi, Simpozionul naţional Monumentul – Tradiţie şi 

viitor, comunicarea  Sărbătorirea prof. dr. Mircea D. Matei. 
• V. Spinei, 20 octombrie 2009, Academia Română, Filiala Iaşi, Laudatio academicianului Al. Zub; 
• V. Spinei, 20 octombrie 2009, Academia Română, Filiala Iaşi, lansarea şi prezentarea volumului 

Historia sub specie aeternitatis; 
• V. Spinei, 23 octombrie 2009, Facultatea de Istorie, Zilele Universităţii, Iaşi, prezentarea volumului 

N. Ursulescu, Cucuteni. Ecouri în epocă ale monografiei lui Hubert Schmidt; 
• V. Spinei, 3 noiembrie 2009, Facultatea de Istorie, Casa Catargi, Iaşi, comunicarea Piese de cult cu 

imaginea sfinţilor Boris şi Gleb şi unele probleme privind canonizarea lor; 

VI. STAGII DE DOCUMENTARE-CERCETARE/BURSE 

• V. Cojocaru, bursă Humbold la Universitatea din Trier-Germania, 1 ianuarie – 30 mai 2009; 
• L. Munteanu, bursă de studii „V. Pârvan” la Accademia di Romania in Roma, Italia (2008–2010). 
• A. Poruciuc, deplasare pentru documentare la Universitatea Freiburg, 22 noiembrie – 6 decembrie 2009; 
• Al. Rubel, documentare la Universitatea din Konstanz, Germania, mai 2009; 
• Al. Rubel, documentare la Römisch-Germanische Kommission des DAI, Frankfurt, Germania, iunie 2009. 
• V. Spinei,Viena, invitat de Naturhistorisches Museum, Praehistorische Abteilung, 6–25 aprilie 2009;  
• V. Spinei, Mainz, invitat de Roemisch-Germanisches Zentralmuseum, 2–26 iulie şi 6–9 august, 2009; 
• V. Spinei, documentare la Paris, 27 iulie – 6 august 2009; 

VII. PROGRAME DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (GRANTURI) ÎN ANUL 2009 

În decursul anului 2009 competiţia de granturi naţionale nu a mai fost lansată nici în cadrul Academiei 
Române şi nici de către CNSIS. Totuşi, am beneficiat de două granturi de la organizaţii ştiinţifice internaţionale 
(unul de la Deutscher Akademischer Austauschdienst şi Universitatea din Konstanz¸ Germania, iar al doilea 
de la Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt, Germania), pentru organizarea de manifestări ştiinţifice 
internaţionale, dar şi pentru şantierele la care participă cercetători din cadrul Institutului. În plus, din descărcările 
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de sarcină arheologică şi consultaţiile de specialitate oferite cu prilejul diferitelor lucrări din arealul municipiului 
Iaşi sau a judeţului, au mai fost obţinute patru contracte extrabugetare.  

VIII. ACTIVITATEA EDITORIALĂ 

Cât priveşte tipăriturile, atât la editurile de prestigiu din ţară, cât şi în cele din străinătate, am înregistrat 
un număr de patru cărţi de autor şi 12 cărţi editate în cele cinci colecţii coordonate de Institutul nostru. Dintre 
acestea, şase cărţi au fost publicate la Editura Academiei, incluzând şi nr. XXXI din Arheologia Moldovei. 
Volumul pentru 2009 (nr. XXXII) a fost predat la editura Academiei Române încă de la jumătatea anului.  

Relativ la studiile, articolele, notele şi recenziile ştiinţifice, cercetătorii din cadrul instituţiei noastre au 
publicat în reviste de prestigiu din străinătate (12 studii, articole şi note) sau din ţară (65 studii, articole, note şi 
recenzii), dintre care 29 în publicaţii ale Academiei Române. Şase studii, în special rapoartele de săpături 
arheologice, au fost publicate pe internet, în format electronic. 

IX. BIBLIOTECA 

În anul 2009 s-a continuat înregistrarea computerizată a publicaţiilor din biblioteca Institutului nostru, 
numărul fişelor de carte înregistrate ajungând la 9801. Reamintim că publicaţiile din biblioteca Institutului de 
Arheologie pot fi căutate la adresa http://www.arheo.ro /text/biblio.php. 

Fondul de carte s-a îmbogăţit cu aproximativ 600 volume, în special prin schimburile cu instituţiile 
similare din străinătate şi din ţară. Pentru echilibrarea acestor schimburi s-au expediat 243 de colete cu 
Arheologia Moldovei şi alte 317 colete cu cărţi diverse la partenerii de schimb din circa 27 de ţări. Numărul 
cititorilor înscrişi în acest an s-a mărit cu 83. 

X. DISTINCŢII  

În anul 2009 s-a acordat premiul Cucuteni 2009 oferit de Fundaţia Cucuteni pentru Mileniul III, pentru 
activitatea remarcabilă în cercetare, arheologilor din cadrul Institutului de Arheologie din Iaşi, dr. Dan Monah, 
cercetător ştiinţific I şi dr. George Bodi, asistent-cercetare. 

XI. LISTA PUBLICAŢIILOR MEMBRILOR INSTITUTULUI ÎN ANUL 2009 

Aparaschivei, Dan 

• (ed.) Studia Antiqua et Medievalia. Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris 
Dan Gh. Teodor oblata, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2009, 486 p; 

• Objets vestimentaires de Dobroudja romaine-byzantine, în Studia Antiqua et Medievalia. 
Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblata, edidit Dan 
Aparaschivei, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2009, p. 69–78 (în colab.); 

• Aspetti dell’evoluzione delle città romane del Danubio Inferiore nella situazione della crisi della 
seconda metà del III secolo p. Chr., în Studia Clasica et Christiana, 4/1, 2009, p. 15–23; 

• About the Early Medieval Ceramics from Oltina „Capul Dealului” (Constanţa county) (în colab. cu 
Cristina Paraschiv-Talmaţchi), în Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi, nr. XXIV, 
2008, p. 283–299 (în colab.); 

• Raport arheologic. Isaccea (Noviodunum), Curtina 1 (SC1), în Cronica cercetărilor arheologice din 
România, Campania 2008, (Valahica, 21–22), Târgovişte, 2009, p. 122–123 (în colab.); 

• Raport arheologic. Slava Rusă (Ibida), Sector X, în Cronica cercetărilor arheologice din România, 
Campania 2008, (Valahica, 21–22), Târgovişte, 2009, p. 197–198; 

• Instituţii şi elite în oraşele romane ale provinciei Moesia Inferior. Studiu statistic, în Structuri etno-
demografice la Dunărea de Jos (sec. I–VII), coordonator Lucreţiu Mihailescu-Bîrliba, ed. Universităţii 
Iaşi, 2009, p. 161–194; 
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• Le professeur Dan Gh. Teodor à 75 ans, în Studia Antiqua et Medievalia. Miscellanea in honorem 
annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblata, edidit Dan Aparaschivei, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 2009, p. 23–26; 

• Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2007, în ArhMold, XXXI, 2008, 
p. 287–298. 

• (rec.) Aurelius Victor, Liber de Caesaribus, editio bilinguis, Carte despre împăraţi, traducere 
Mihaela Paraschiv, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii, apendice şi indice de Nelu 
Zugravu, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2006, 504 p., în ArhMold, XXXI, 2008, p. 275–277. 

Asăvoaie, Costică 

• (rec.) Sergiu Musteaţă, Protecţia patrimoniului arheologic. Studiu comparativ: Legislaţia Republicii 
Moldova şi Statele Unite Americii, Ed. Pontos, Chişinău, 2008, 215p., în Buletinul Ion Neculce, Iaşi, 2009; 

• (rec.), Ludmila Coadă, Zemstva Basarabiei. Aspecte istorico-juridice, Ed. Pontos, Chişinău, 2009, 
348 p., în Buletinul Ion Neculce, Iaşi, 2009; 

• Paraschiva-Victoria Batariuc – în an de împliniri, în ArhMold, XXXI, 2008, p. 333–336. 

Bilavschi, George Aurelian 

• Nomenclatura românească referitoare la uneltele şi utilajul agricol tradiţional, în Arheologia 
medievală, VII (2008), 2009, p. 9–36; 

• Terminologia românească referitoare la practicile agricole şi pastorale tradiţionale, în Anuarul 
Muzeului Etnografic al Moldovei, VIII (2008), 2009, p. 33–68; 

• Raport arheologic. Isaccea (Noviodunum), Curtina 1 (SC1), în Cronica cercetărilor arheologice din 
România, Campania 2008, (Valahica, 21–22), Târgovişte, 2009, p. 122–123 (în colab.); 

• Stagiu de documentare în Danemarca (01.11–30.12.2007), în ArhMold, XXXI, 2008, p. 307–310. 
• (rec.) D. Monah, Gh. Dumitroaia, O. Weller, J. Chapman (Eds.), L’exploitation du sel à travers le 

temps, Ed. Constantin Matasă, în colecţia Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII, Piatra Neamţ, 
2007, 328 p., în ArhMold, XXXI, 2008, p. 264–270. 

Bodi, George 

• (ed.) In media res Praehistorie. Miscellanea in honorem annos LXV peragentis Professoris Dan Monah 
oblata, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009; 

• (ed.) Itinera in Praehistoria. Studia in honorem magistri Nicolae Ursulescu quinto et sexagesimo 
anno (în colab.), Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009; 

• (rec.) F. Monah, D. Monah, Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru, 
Ed. „Constantin Matasă”, seria BMA, XIX, Piatra Neamţ, 2008, 212 p. (cu 56 figuri şi 2 tabele), în 
ArhMold, XXXI, 2008, p. 262–263. 

• Colocviul internaţional „Cucuteni. Tesori di una civiltà preistorica dei Carpazi”, Roma, 10 octombrie 
2007, în ArhMold, XXXI, 2008, p. 313–314. 

Chiriac, Costel 

• Observaţii privind migraţia protobulgarilor la Dunărea de Jos pe baza unor aspecte arheologice şi 
numismatice, în vol. Structuri etno-demografice la Dunărea de Jos sec I–VII (coord. L. Mihailescu-
Bîrliba), Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009, p. 267–278; 

• Defixiones d'Istros, în Bulletin de Correspondance Hellenique, Ecole Française d' Athenes, 131, 
2007, p. 383–420 (apărut 2009) (în colab.); 

• Objets vestimentaires de Dobroudja romaine-byzantine, în Studia Antiqua et Medievalia. Miscellanea in 
honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblate, edidit Dan Aparaschivei, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 2009, p. 69–78 (în colab.); 
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• Sigiliul bisericii ,, Sfânta Varvara" din satul Ocea, ţinutul Neamţului (1843), în volumul Românii în 
Europa Medievală (Între Orientul Bizantin şi Occidentul Latin) Studii în onoarea profesorului 
Victor Spinei, Ed. Istros, Brăila, 2009 p. 837–842 (în colab.); 

• Ponduri inedite dobrogene dintr-o colecţie particulară, în ArhMold, XXXI, 2008, p. 105–118 (în colab.). 

Chirica, Vasile 

• Gisements du Paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, BAI, XXII, Ed. PIM, Iaşi, 
2009, 323 p (în colab.); 

• De la religiile preistorice la creştinismul românesc. Zona Neamţului – Athosul românesc, Ed. PIM, 
Iaşi, 2009, 257 p. (în colab.). 

Cojocaru, Victor 

• ‘Fremde’ in griechischen Städten Skythiens und Kleinskythiens auf Grundlage der epigraphischen 
Quellen bis zum 3. Jh. n.Chr. Forschungsstand und Perspektive, în: A. Coşkun [et al.] (Hgg.), Zwischen 
Freundschaft und kultischer Verehrung. Formen und Wandel grenzüber-schreitender Zugehörigkeit in 
der Antike, Frankfurt am Main 2009, p. 143–172; 

• Bemerkungen zur Trier Tagung ”Zwischen Freundschaft und Kultischer Verehrung”, în ArhMold, 
XXXI, 2008, p. 315–318; 

• Kotys VIII., pentru banca de date în cadrul proiectului internaţional „Roms auswärtige Freunde” 
(SFB 600–A2) (2 p., în variantă electronică) (în colab); 

• Orontas, Sohn des Ababos, pentru banca de date în cadrul proiectului internaţional „Roms auswärtige 
Freunde” (SFB 600–A2) (2 p., în variantă electronică); 

• Eine Bibliographie der Antiken Stadt Tyras, în ArhMold, XXXI, 2008, p. 217–240; 
• (rec.) Alexandr Falileyev, Vostočnye Balkanyna Karte Ptolemeja Kritikibibliografičeskie izyskanija¸ 

Műnchen, Biblion Verlag, 2006, 167 p., în ArhMold, XXXI, 2008, p. 271–274; 
• (rec.), Alexander Falileyev, Celtic Dacia. Personal names, place-names and ethnic names of Celtic origin 

in Dacia and Scythia Minor, Aberystwyrth, 2007, 182 p., 4 hărţi în text, în ArhMold, XXXI, 2008, 
p. 274–275; 

• Sklavereiforschung in Rumänien, în: H. Heinen (Hg.), Handwörterbuch der antiken Sklaverei, 
Mainz 2009, (CD-ROM-Version, 4 Sp.). 

Dascălu, Lidia 

• – 

Hriban, Cătălin Iulian 

• (ed.) W. Pohl, Eastern Central Europe in the Early Middle Ages. Conflicts, Migrations and Ethnic 
Processes, (Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi, III, 
Redigit V. Spinei), Ed. Academiei Române – Ed. Istros, Bucureşti-Brăila, 2008, 414 p (în colab.); 

• General Index şi Authors’ Index în V. Spinei, The Romanians and the Turkic Nomads North of the 
Danube Delta from the 10th to the Mid–13th Century, Brill Academic Publishers, Leiden, Boston, 2009. 

Iconomu, Constantin 

• Ponduri inedite dobrogene dintr-o colecţie particulară, în ArhMold, XXXI, 2008, p. 105–118 (în colab.); 
• (rec.) Hubert Schmidt, Cucuteni in der oberen Moldau, Rumänien, Iaşi, 2006 şi Hubert Schmidt, 

Cucuteni din Moldova, Iaşi, 2007, reeditare de Mădălin-Cornel Văleanu, traducere de Gianina 
Bistriţan în ArhMold, XXXI, 2008, p. 263–264. 

Ioniţă, Ion 

• Antichitatea târzie în bazinul Prutului – Catalog de expoziţie realizat în cadrul unui proiect 
transfrontalier Phare, Ed. Sfera, Bârlad 2009 (în colab.); 
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• Antichitatea târzie în bazinul Prutului. Un proiect transfrontalier Phare, în I. Ioniţă, M. Mamalaucă, 
Vl. Vornic (coord.), Antichitatea târzie în bazinul Prutului, Ed. Sfera, Bârlad 2009, p. XIII–XX; 

• Prefaţă la V. Ursachi, Săbăoani. Monografie arheologică (vol. I), Ed. Demiurg, Iaşi 2007 (apărut 
2009), p. 9–13. 

Lazarovici, Cornelia-Magda 

• Cucuteni Ceramics: Technology, Typology, Evolution, and Aesthetics, în The Lost Worlds of Old 
Europe. The Danube Valley, 5000–3500 BC, Eds. David W. Anthony with Jennifer Y. Chi, The 
Institute for the Study of the Ancient World at New York, Princeton University Press, Princeton and 
Oxford, 2009, p. 128–161; 

• The Chronological and Cultural Place of the Vinča and Turdaş Cultures in the Context of European 
Civilizations, în The Danube script in the light of Turdaş and Tărtăria discoveries. Exhibition 
catalogue, Ed. Mega Cluj-Napoca 2009, eds. Z. Maxim, J. Marler, V. Crişan, p. 93–108 (în colab.); 

• Ritualuri de fundare, ritualuri de abandonare din cultura Cucuteni, în In media res praehistoria. 
Miscellanea in honorem anos LXV per agentis profesoris Dan Monah oblata, Honoraria VII, ed. 
George Bodi, Institutul de Arheologie, Iaşi, 2009, p. 229–244; 

• The architecture of temples/sanctuaries in Banat and Transylvania during Neolithic and Copper 
Age periods, în Arheologia spiritualităţii preistorice în ţinuturile carpato-ponto-danubiene, 
Fundaţia „Rădăcinile Europei”, Bucureşti 2009, p. 65–76 (în colab.); 

• Nicolae Vlassa în The Danube script in the light of Turdaş and Tărtăria discoveries. Exhibition 
catalogue, Ed. Mega Cluj-Napoca 2009, eds. Z. Maxim, J. Marler, V. Crişan, p. 3–19 (în colab.); 

• Călătorie de studii în Austria, în ArhMold, XXXI, 2008, 311–312; 
• Catalogue of signs, în The Danube script in the light of Turdaş and Tărtăria discoveries. Exhibition 

catalogue, Ed. Mega Cluj-Napoca 2009, eds. Z. Maxim, J. Marler, V. Crişan, p. 132–210 (în colab.);  
• Ruginoasa, com. Ruginoasa, Jud. Iaşi, Punct Dealul Drăghici, în Cronica cercetărilor arheologice 

din România, Campania 2008, (Valahica, 21–22), Târgovişte, 2009, p. 188–189 (în colab.); 
• Scânteia, com. Scânteia, jud. Iaşi. Punct: Dealul Bodeşti/La nuci, în Cronica cercetărilor arheologice 

din România, Campania 2008, (Valahica, 21–22), Târgovişte, 2009, p. 193–194 (în colab.); 
• Clay breads and tablets with signs and symbols, în Signs and symbols from Danube Neolithic and 

Eneolithic, Bibliotheca Brukenthal XXXV, Sibiu 2009, p. 125–135. 

Mihailescu-Bîrliba, Virgil 

• (rec.) Liampi, Katerini, Argilos. A Historical and Numismatic Study, Kerma, Athens, 2005, în Dacia, 
N.S., LII, 2008, p. 265–267. 

Monah, Dan 

• (ed.) Sarea, de la prezent la trecut, Ed. Constantin Matasă, Piatra Neamţ, 160 p., 2008, 212 p. (în colab.); 
• Noi investigaţii etnoarheologice asupra izvoarelor sărate de pe Valea Muntelui, în D. Monah, Gh. 

Dumitroaia, D. Garvăn (Ed.), Sarea, de la prezent la trecut, Ed. Constantin Matasă, Piatra Neamţ, 
2008, p. 81–106 (în colab.); 

• O confirmare etnografică a versetului Iezechiel 16/4. Sărarea noilor născuţi, în D. Monah, Gh. Dumitroaia, 
D. Garvăn (Ed.), Sarea, de la prezent la trecut, Ed. Constantin Matasă, Piatra Neamţ, 2008, p. 117–132; 

• Prefaţă, în D. Monah, Gh. Dumitroaia, D. Garvăn (Ed.), Sarea, de la prezent la trecut, Ed. Constantin 
Matasă, Piatra Neamţ, 2008, p. 7–12 (în colab.); 

• Arheologia preistorică a sării în România. Scurt istoric, în D. Monah, Gh. Dumitroaia, D. Garvăn (Ed.), 
Sarea, de la prezent la trecut, Ed. Constantin Matasă, Piatra Neamţ, 2008, p. 13–40; 

• Gheorghe Buzatu, altruistul perfect, în Stela Cheptea (ed), Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. 
Permanenţe. Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, vol. I, Iaşi, Ed. Demiurg, p. 20–21; 

• Cuvânt înainte, în Gh. Dumitroaia, R. Munteanu, C. Preoteasa, D. Garvăn, Poduri-Dealul Ghindaru. 
Cercetările arheologice din caseta C 2005–2009, BMA XXII, Ed. Constantin Matasă, Piatra Neamţ, 
2009, p. 7–9. 
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Opaiţ, Andrei 

• – 

Poruciuc, Adrian 

• The Old Fairy, Pen in Hand in the Netherworld, în Signs of Civilization – Neolithic Symbol System 
of Southeast Europe (p. 213–219), ed. Joan Marler, Miriam Robbins Dexter. Serbian Academy of 
Sciences and Arts, Novi Sad Branch/ Institute of Archaeomythology, Sebastopol, CA. 2009; 

• An Opening to Remember: Meyer-Lübke’s Outlook on Old Germanisms in Romanian, în vol. Das 
Rumänische und seine Nachbarn (p. 217–231), ed. Thede Kahl. Berlin: Frank & Timme. 2009; 

• Termenul regional românesc huscă (sare obţinută prin evaporarea apei sărate) explicat ca vechi 
germanism, în ArhMold, XXXI, 2008, p. 253–257; 

• (rec.) Thede Kahl, Hirten in Kontakt – Sprach- und Kulturwandel ehemaliger Wanderhirten (Albanisch, 
Aromunisch, Griechisch), LIT Verlag GmhH & Co., Wien/ LIT Verlag Dr. W. Hopf, Berlin, 2007, 
379 pp., în The Makind Quarterly, vol. XLIX, nrs. 3&4, 2009, pp. 405–408. 

Popovici, Rodica 

• –  

Rubel, Alexander 

• Eine Besitzermarke aus Moesia Inferior und die römische Militärpräsenz in Ibida (Slava Rusă), în 
Archäologischer Anzeiger, Heft 2, 2008, p. 1–8 ; 

• Die ökonomische und politische Bedeutung von Bosporos und Hellespont in der Antike, în Historia 
58, 2009, p. 336–355; 

• Democracy, Myth and the Monumentalization of Memory – Memorialization ancient and modern. 
The “Tyrant Slayers” in Athens (514 B.C.) and Military Resistance to Hitler in Germany (1944), în 
Studia Classica et Christiana 4/1, 2009, p. 331–346; 

• Die untere Donau in der Antike. Schifffahrt, Wirtschaft und materielle Kultur, în D.Ţeicu, I. Cândea 
(eds.), Românii în Europa Medievală (între orientul Bizantin şi occidentul Latin). Studii în onoarea 
profesorului Victor Spinei, Brăila 2008, p. 63–80; 

• Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea [(L)Ibida], Sectorul Turnul 10, în Cronica Cercetărilor 
Arheologice din România, Campania 2008 – Valahica, XXI–XXII, Târgovişte, 2009, p. 197 (în colab.); 

• (rec.) Alexander Binsteiner, Der Fall Őtzi. Raubmord am Similaun Dokumentation, Linz, 2007 
(Linzer Archäologische Forschungen, Sonderheft XXXVIII), în ArhMold, XXXI, 2008, p. 270–271; 

• (rec.) Varia Castrensis. Haltern, Oberaden Areppen, mit Beiträgen von Katrin Roth-Rubi; Bernhard 
Rudnik, Gerwulf Schneider, Christian Elinghauss, Bettina Tremmel, Martin Müller (Bodenaltertümer 
Westfalens 42), Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 2006, în ArhMold, XXXI, 2008, p. 277–278. 

Sanie, Silviu 

• Evocare – Academician profesor C. Daicoviciu, în ArhMold, XXXI, 2008, p. 323–327. 

Spinei, Victor 

• The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-
Thirteenth Century, Ed. Brill, Leiden – Boston, 2009, XVII+545 p; 

• (ed.) S. Klyashtornyj, Old Turkic Runic Texts and History of the Eurasian Steppe, (Florilegium 
magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi, Curatores seriei V. Spinei et I. 
Cândea, IV), Ed. Academiei Române – Ed. Istros, Bucureşti-Brăila, 2008, 489 p (în colab.); 

• (ed.) Historia sub specie aeternitatis. In honorem magistri Alexandru Zub, , (Honoraria, 6, Redigit 
V. Spinei), Ed. Academiei Române – Ed. Istros, Bucureşti-Brăila, 2009, 472 p (în colab.); 
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• (ed.) M. Kazanski, Archéologie des peuples barbares (Florilegium magistrorum historiae 
archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi, Curatores seriei V. Spinei et I. Cândea, V), Ed. Academiei 
Române – Ed. Istros, Bucureşti-Brăila, 2009, 491 p; 

• Document emis de Alexandru cel Bun păstrat în arhivele din Barcelona, în Miscellanea Historica et 
Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cândea, ed. V. Sîrbu, C. Luca, Brăila, 2009, p. 179–208; 

• Erudition and Sagacity: Walter Pohl, în vol. W. Pohl, Eastern Central Europe in the Early Middle 
Ages. Conflicts, Migrations and Ethnic Processes, Ed. Academiei Române – Edit. Istros, Bucureşti–
Brăila, 2008, p. 11–13; 

• Între ridicol, incompetenţă şi lipsă de etică profesională, în Studii şi materiale de istorie medie, XXVI, 
2008, p. 349–354; 

• Errata la ediţia lucrării The Great Migrations apărută la Amsterdam, în Studii şi materiale de istorie 
medie, XXVI, 2008, p. 354–356; 

• Sergei Klyashtornyj – From Interpretations of Turkic Runic Inscriptions to Great Synthetic Writings 
on Eurasian Peoples, în vol. S. Klyashtornyj, Old Turkic Runic Texts and History of the Eurasian 
Steppe, Ed. Academiei Române – Ed. Istros, Bucureşti-Brăila, 2008, p. 11–13; 

• Stagiu de documentare în Israel (2007), în ArhMold, XXXI, 2008, p. 299–303; 
• Popas documentar vienez în primăvara lui 2008, în ArhMold, XXXI, 2008, p. 304–306; 
• Michel Kazanski – un investigateur avisé de l’époque des Grandes Migrations, în vol. M. Kazanski, 

Archéologie des peuples barbares, Ed. Academiei Române – Ed. Istros, Bucureşti-Brăila, 2009, p. 9–13; 
• Ad lectorem, în vol. Historia sub specie aeternitatis. In honorem magistri Alexandru Zub, Ed. 

Academiei Române – Ed. Istros, Bucureşti-Brăila, 2009, p. 9–10; 
• Cuvânt înainte, în vol. F. Mureşan, Biserica şi viaţa religioasă în vremea lui Manuel I Comnenul 

(1143–1180), Ed. Trinitas, Iaşi, 2008, p. I–II; 
• Dobrogea medievală – via gentium, în vol. Dobrogea 1878–2008. Orizonturi deschise de mandatul 

european, coord. V. Ciorbea, Constanţa, 2008, p. 62–63; 
• O nouă contribuţie privind reşedinţele boiereşti medievale, în vol. C. N. Apetrei, Reşedinţele 

boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV–XVI, Ed. Istros, Brăila, 2009, p. 7–9; 
• (rec.) L. Chiriac, Monumentele religioase medievale din zona Bârladului, Iaşi, 2007, în Arheologia 

medievală, VII, 2008, p. 352–355. 

DAN APARASCHIVEI 
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Fig. 1. Volume omagiale dedicate arheologilor ieşeni. 
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Fig. 2. Volume publicate de cercetătorii Institutului de Arheologie din Iaşi. 
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Fig. 3. Volume editate de cercetătorii Institutului de Arheologie din Iaşi. 

 
 



VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 393

 

SEMINARUL DE ETNORELIGIE „IDEI, CREDINŢE, SIMBOLURI” 
CU TEMA „SANCTUARE NATURALE. RITUALURI 

ÎN SANCTUARE”, IAŞI, 22 APRILIE 2010 

Institutul de Arheologie din Iaşi, în colaborare cu Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi, Muzeul de 
Istorie a Moldovei, în parteneriat cu Centrul Cultural German, a organizat, în ziua de 22 aprilie 2010, la 
Muzeul Unirii din Iaşi, Seminarul de etnoreligie „Idei, credinţe, simboluri” ce a avut drept temă „Sanctuare 
naturale. Ritualuri în sanctuare”. 

Iniţierea acestui seminar la Iaşi a avut ca scop abordarea interdisciplinară a unor probleme generale sau 
particulare legate de religie, istoria religiilor, din perspectivă pre- şi protoistorică, istorică, dogmatică, 
simbolică şi de cult, oraşul nostru fiind un centru academic şi universitar recunoscut, în care studiile 
interdisciplinare ocupă un rol important. 

Prin alegerea temei seminarului „Sanctuare naturale. Ritualuri în sanctuare”, organizatorii (dr. Cornelia-
Magda Lazarovici, prof. dr. Gheorghe Lazarovici şi dr. Alexander Rubel) au dorit abordarea problematicii 
legate de sanctuarele naturale / din natură, respectiv amplasarea lor, semnificaţie, mărturii / dovezi, ca şi cea 
referitoare la ritualurile care au loc în astfel de locuri.  

La simpozion au participat colegi din cadrul mai multor centre universitare, Universitătea „Al. I. Cuza” 
Iaşi, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Institutul de arheologie „V. Pârvan” Bucureşti, Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, Observatorul astronomic al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Cu această 
ocazie au fost prezentate 16 comunicări, ce au abordat o parte din problematica propusă. 

Două comunicări au prezentat aspecte legate de folosirea peşterilor în preistorie, reprezentări parietale, 
primele semne şi simboluri, semnificaţia unor depuneri (prof. dr. Vasile Chirica, Elemente de artă religioasă 
în sanctuarele Paleoliticului superior; dr. Cornelia-Magda Lazarovici, Bilcze Złote, Peştera Werteba), iar în 
alta a fost analizată legătura arhitectonic-semantică dintre peşterile sacre (cu spaţii lobulare naturale), 
sanctuarele penta- şi tri-lobulare din ne-eneolitic, mormintele megalitice, templul orfic de la Littlecote şi 
bisericile creştine (neo-bizantine) în plan triconc (prof. dr. Adrian Poruciu, De la peşteri sacre la sanctuarele 
lobulare şi la biserici în plan triconc). Unele izvoare antice conţin şi referiri la peşterile sacre, iar una din 
comunicări a prezentat tocmai acest aspect, ilustrat în una din scrierile lui Filostrat Atenianul (sec. I p. Chr.), 
care aduce informaţii interesante mai ales cu privire la peştera cu oracol de la Lebadeea, închinată fiului lui 
Apollo, Trophonios (dr. Marius Alexianu, Peşteri sacre la Filostrat: Parametrii percepţiei).  

Manifestările de cult din lumea germanică (dr. Alexander Rubel, Sanctuare în lumea germanică în 
epoca fierului), legate de sanctuarele în aer liber, izvoare sacre, crânguri, lacuri, mlaştini, ofrande, sacrificii, 
expresie caracteristică a acestor comunităţi ne-au introdus în alt spaţiu geografic. Ca un pandant, calculele 
astronomice (realizate în limbaj Matlab) aplicate fortăreţelor dacice din Munţii Orăştiei (dr. Iharka Szuecs-
Cillik, dr. Alexandra Comşa, Orientarea astronomică a unor cetăţi dacice), atestă predilecţia pentru o anumită 
orientare a acestor monumente, ca şi tehnica înaltă de construire de care au dat dovadă meşterii daci, eroarea 
de măsurare fiind sub 1°. 

Au atras atenţia şi comunicările referitoare la descoperirile din zona montană, unde de-a lungul timpului 
au fost consemnate semne şi simboluri, unele chiar de tradiţie preistorică, marcate pe pietre de mari 
dimensiuni. Ne referim la cele din Carpaţii Răsăriteni, de la Ditrău şi Borsec (prof. dr. Gheorghe Lazarovici, 
dr. Cornelia-Magda Lazarovici, Ditrău. Despre sanctuarele în natură; prof. dr. Gheorghe Lazarovici, Iuliu 
Cristian Popa, Monumente megalitice în Carpaţii Răsăriteni. Căi spre sanctuare în natură; dr. Silvia Iosif, 
drd. Ioan Cojocaru, Date etno-arheologice de pe Dealul Teasc-Borsec / Ditrău / Gălăţuş) care atestă folosirea 
îndelungată a unor semne şi simboluri de către comunităţile păstoreşti din zonă. Unele monumente de acest tip 
sunt în pericol din cauza mutării şi pierderii informaţiilor privind amplasarea şi semnificaţia lor. Tot legat de 
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acest aspect remarcăm şi o altă comunicare ce a tratat un complex extrem de interesant din Munţii Călimani 
(Victor Munteanu, Complexul megalitic 12 Apostoli, Munţii Călimani. Practici rituale), loc de întâlnire al 
păstorilor pe 29 iunie, unde scenariul ritualic împletea elemente ale nedeilor păstoreşti şi practici legate de 
sărbătorirea Moşilor de vară. Semnificaţia crucii amplasate la răscruci, pe înălţimi, pe locurile unor tragedii 
(Eva Giosan, Crucea amplasată în afara bisericii), ca şi diferite alte aspecte legate de încălcarea regulilor 
tabuizante referitoare la cruce au constituit subiectul altei comunicări, rezultat al cercetărilor etnografice din 
Moldova. 

Alte două comunicări au vizat analiza şi interpretarea unor forme de vase cucuteniene, folosite în 
practici de cult, descoperite uneori în sanctuare, gropi ce atestă ofrande sau în alte contexte arheologice 
(dr. Ruxandra Alaiba, Forma, decorul şi conţinutul cupelor descoperite în sanctuare; dr. Dumitru Boghian, 
Unele consideraţii asupra vaselor cucuteniene antropomorfe şi antropomorfizate).  

Focul purificator, ca aspect complex al vieţii spirituale, aflat în strânsă legătură atât cu cei vii, cât şi cu 
cei morţi a constituit subiectul altei prezentări (dr. Alexandra Comşa, Focul purificator în mormintele 
preistorice din România). 

Colegii din cadrul Facultăţii de Teologie ortodoxă a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi au prezentat comunicări 
ce s-au referit la munţii sacri din Biblie, semnificaţia lor cultică, ca şi relaţiile cu sanctuarele şi altarele 
naturale (pr. drd. Marcel Cojocaru, Muntele şi isihasmul românesc) sau la coordonata mistică şi legendară a 
lui Orfeu, „religiile de mistere”, ca şi la alte aspecte legate de orfism (pr. Lucian-Mihail Moisei, Orfismul). 

Lucrările Seminarului s-au bucurat de interesul participanţilor, astfel încât s-a decis ca pentru anul viitor 
să fie abordată tema „Sanctuare. Tip şi funcţionalitate”. 

CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL „ROMANISIERUNG. THEORIE 
UND PRAXIS EINES FORSCHUNGSKONZEPTS”  

(ROMANIZARE. TEORIE ŞI PRACTICĂ A UNUI CONCEPT  
DE CERCETARE) DE LA IAŞI DIN PERIOADA 4–7 OCTOMBRIE 2009 

Printr-un grant internaţional câştigat prin competiţie la Universitatea Konstanz şi DAAD (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst), în valoare de 13.700 Euro am reuşit să organizăm în Iaşi o conferinţă cu 
participanţi de rang internaţional. Premisa acestei conferinţe cu titlul „Romanisierung. Theorie und Praxis 
eines Forschungskonzepts” a fost ideea că această temă este foarte puţin tratată în România şi nu la nivelul 
cercetărilor actuale de pe plan internaţional1.2Obiectivul principal a fost invitarea la Iaşi a unor specialişti din 
Germania, Anglia şi Italia, cu o experienţă practică în toate zonele „Imperiului Roman” şi ocazia de a crea un 
schimb de idei cu colegii români. Printre aceştia au fost invitaţi nu doar cercetători din Iaşi, ci şi specialişti de 
la Institutele de profil ale Academiei Române şi de la Universităţile din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Galaţi. 
Dintre cele 20 de contribuţii ştiinţifice prezentate în cele două zile de program nu pot aminti decât câteva 
exemple. În anul 2010 urmează să apară un volum al conferinţei, în care vor fi publicate în traducere română 
cele mai multe prelegeri dintre cele prezentate în limbile germană şi engleză2.3Prin traducerea articolelor în 
limba română, realizată cu mult efort şi cu implicaţii financiare considerabile (Universitea din Konstanz a 
preluat costurile de traducere şi tipărire), dorim ca publicul larg interesat de această temă să aibă acces la noile 
teorii în jurul acestui concept complex, şi din acest motiv nu am ales varianta unei publicaţii în care să 
                                                 

12Argumentarea acestei idei: A. Rubel, Romanisierung als theoretisches Forschungsproblem. Vorüberlegungen zu 
einer rumänischen Romanisierungsdebatte, în „Arheologia Moldovei”, 32, 2009, p. 57-71. 

23A. Rubel (ed.), Romanizarea. Impunere şi adeziune, Iaşi 2010 (sub tipar). 
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predomine textele în limba germană. Va urma, eventual, un volum cu lucrările conferinţei în limbi străine 
(germană, engleză, franceză) în 2011–2012 (încă nu s-au luat hotărâri definitive în această privinţă). 

Michael Meyer din Berlin, care s-a implicat în mod deosebit în „DFG-Schwerpunktprogramm” pe tema 
romanizării, un proiect finanţat de Fundaţia Germană pentru Știinţă, (DFG), a prezentat, în prima zi, într-o 
prelegere de deschidere, perspectiva „germanică”. Titlul prelegerii a fost Tradition und Adaption. Überlegungen 
zum römischen Einfluss auf die Germania Magna. Lorand Deszpa (Heidelberg) a ţinut o prelegere pe tema 
ideologiei imperiale şi a comunicării în Imperiul Roman cu titlul Die Gestaltung der Welt. Imperiale Diskurse 
und die Integration des Reiches im 1. Jh. n. Chr. Christian Seebacher din Konstanz a analizat domnia lui Hadrian 
ca perioadă de restructurare a imperiului: „Pax Augusta”. Despre noua structură a Imperiului Roman sub 
Hadrian a conferenţiat Johannes Gautsch, tot din Konstanz, centrându-se pe tema elitei militare a imperiului şi 
supunând unei reevaluări critice teza lui Syme despre casta viri militares: Eine militärische Reichselite? 
Nochmals die viri militares. Sebastian Schmidt-Hofner a abordat în lucrarea sa istoria dreptului, o temă adesea 
neglijată în contextul romanizării, dar foarte importantă. Titlul lucrării sale este: Integration von unten. Zur 
Ausbreitung des römischen Rechtswesens in der Kaiserzeit. Michael Sommer (Liverpool) a prezentat o perspectivă 
orientală (Zenobias Kinder – Wie römisch war der römische Orient, după care a urmat comunicarea susţinută 
de Ulrich Gotter (Konstanz) despre fenomenul de urbanizare în Asia Mică (Urbanisierung und Romanisierung 
in der östlichen Peripherie: Der Fall Olba/Diokaiseraia im Rauhen Kilikien). În continuare, Federico Santangelo 
din Newcastle a prezentat o contribuţie extrem de interesantă şi cuprinzătaore despre dezbaterile recente în 
jurul fenomenului de romanizare în Italia, care au drept consecinţă reevaluări ale structurilor şi desfăşurării 
procesului de romanizare în Peninsulă. Titlul lucrării sale este: The Romanisation of Italy: New Work and New 
Problems. Felix Teichner din Frankfurt a vorbit despre cercetările sale din Spania, în urma cărora a tras 
concluzia că, în una şi aceeaşi provincie puteau coexista grade total diferite de romanizare. Cele mai rudimentare 
structuri rurale, aflate în afara influenţei stilului de viaţă roman, existau simultan şi paralel cu comunităţi 
complet romanizate: Aktuelle archäologische Forschungen zur ‚Romanisierung’ des fernen Westens (Hispania)”.  

În a doua zi a conferinţei au fost prezentate lucrări cu privire la romanizarea în provincia Dacia (Radu 
Ardevan, Cluj), despre soldaţii daci din armata romană (Florian Matei-Popescu) şi despre romanizarea în zona 
rurală din jurul Histriei (Octavian Bounegru, Iaşi). Alexandru Popa din Frankfurt ne-a oferit o perspectivă 
critică asupra importurilor descoperite şi a semnificaţiei acestora în contextul romanizării. O secţiune deosebit 
de importantă, care a deschis noi perspective în cadrul conferinţei, a fost secţiunea lingvistică, cu prelegeri 
despre evoluţia limbii şi despre plurilingvism, prelegeri susţinute de colegi de la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” şi cercetători de la Institutul de lingvistică „Alexandru Philippide”: Adrian Poruciuc, Ana-Maria 
Minuţ und Luminiţa Botoşineanu şi Marius Alexianu. 

Volumul, care urmează să apară, va include şi celelalte contribuţii, care nu au fost nominalizate 
individual în acest raport. Discuţiile care au urmat prezentărilor şi au încheiat partea ştiinţifică a conferinţei, în 
ziua de 6 octombrie, au fost intense şi îndelungate. În cadrul acestora au fost aduse argumente în favoarea ideii 
ca pe viitor, în cadrul dezbaterilor pe tema romanizării, să punem mai mult accent pe variantele şi diferenţele 
regionale ce converg la definirea procesului de romanizare. De aceea, ar fi, poate, mai adecvat să vorbim de 
„romanizări” în loc de „romanizare”, despre „Roman cultures” în loc de „Roman culture”. Aspectele mediale 
ale comunicării în cadrul imperiului se vor afla, probabil, în centrul analizelor viitoare ale acestui complex 
tematic. Divergenţele numeroase şi faptul că nu a existat de fapt o „reţetă” romană în politica de integrare sau 
o strategie romană generalizată, în vederea aplicării romanizării în provincii, a condus la concluzia finală că 
romanii au acţionat foarte flexibil în contactul lor cu provinciile şi locuitorii acestora, deoarece nu erau 
ideologi, ci în primul rând pragmaticieni ai puterii. Conceptele de bază propuse cu scopul unor dezbateri 
viitoare pe această temă au fost: ‘hegemonie’, ‘integrare’, ‘putere’.  

ALEXANDER RUBEL 
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CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA 
PROFESORULUI PETER SCHREINER 

 

Nume de referinţă în bizantinistica mondială, profesorul Peter Schreiner se bucură de un învederat 
prestigiu în lumea specialiştilor de pretutindeni, graţie unei opere vaste şi variate de reală consistenţă. 
Münchenez de obârşie, a beneficiat din plin de oportunităţile educaţionale oferite de lăcaşurile de învăţământ 
de nivel gimnazial şi universitar din metropola bavareză, manifestând receptivitate pentru mai multe domenii 
ale ştiinţelor umaniste, aferente prioritar bizantinisticii, istoriei medievale, filologiei clasice şi slavisticii, astfel 
că a dobândit un solid suport informativ pentru pretenţioase demersuri ştiinţifice. Între dascălii care i-au îndrumat 
primii paşi în sfera bizantinisticii s-a numărat şi ilustrul cărturar Hans-Georg Beck, ale cărui preocupări avea 
să le continue în anumite paliere. Pasiunea, harul şi obstinaţia de a-şi însuşi cunoştinţe cât mai utile şi mai 
ramificate tematic i-au atras aprecierea factorilor decizionali din cercetarea germană, care i-au mijlocit 
obţinerea unor generoase stipendii de studii. Folosind aceste disponibilităţi, a demarat ambiţiosul proiect de 
editare a aşa-numitelor „cronici mici bizantine”, pe care l-a finalizat în mod exemplar. 

Peter Schreiner a adunat şi colaţionat o categorie de izvoare care atrăseseră în mai mică măsură atenţia 
specialiştilor, cu toate că înmagazinau mărturii informative de mare valoare pentru reconstituirea diverselor 
aspecte din istoria politică, culturală şi ecleziastică a Bizanţului şi a statelor din vecinătatea fruntariilor sale. 
Nu numai editarea şi traducerea parţială a cronicilor mici s-a dovedit remarcabilă, ci şi comentariile făcute la 
un înalt nivel ştiinţific. Monumentala ediţie în trei volume a textelor amintite, pregătite cu acribie, i-a adus 
editorului şi comentatorului o îndreptăţită preţuire din partea lumii savante. 

La această operă s-au adăugat în decursul anilor numeroase lucrări ce vădesc un larg orizont ştiinţific şi 
o netăgăduită profunzime a analizei, performanţe cărturăreşti care i-au asigurat o firească ascensiune în cursus 
honorum. După ce a deţinut un timp postul de asistent la Freie Universität din Berlin, unde a susţinut şi 
doctoratul în anul 1974, a obţinut prin concurs titlul de profesor de bizantinologie la Universitatea din Köln în 1979, 
devenind totodată director la Institut für Altertumskunde, funcţii deţinute până la pensionare, survenită în 2005. 

În toţi aceşti ani s-a manifestat activ în viaţa ştiinţifică şi universitară, implicându-se în pregătirea mai 
multor reuniuni internaţionale de anvergură şi în coordonarea câtorva voluminoase lucrări de sinteză, precum 
binecunoscutul Lexikon des Mittelalters. 

Din luxurianta listă de opus-uri ale savantului german, însumând sute de titluri, vom menţiona aici doar 
tomul succint, dar foarte dens în idei şi interpretări, dedicat Imperiului bizantin – Byzanz –, ajuns deja la a 
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treia ediţie, ce abordează doct toate componentele esenţiale ale evoluţiei sale milenare de natură politică şi 
militară, fără a ignora pe cele aferente vieţii sociale, bisericeşti şi artistice. 

Stăpânind excelent limbile clasice, pe acelea de largă circulaţie internaţională, dar şi idiomurile vorbite 
în Evul Mediu în provinciile balcanice ale Imperiului Bizantin, profesorul Peter Schreiner îşi fascinează 
interlocutorii la sesiunile ştiinţifice prin dezinvoltura sa de autentic poliglot, pusă în valoare şi printr-un 
inconfundabil talent oratoric, prin spontaneitate şi concizie. Disponibilităţile poliglote i-au permis să fie la 
curent nu numai cu literatura redactată în limbile de largă audienţă mondială, ci şi cu cea datorată culturilor 
„minore”, îndeobşte pe nedrept ignorate, dar care cuprind adesea limpeziri şi verdicte de mare profunzime 
asupra unor probleme zonale cu reverberaţii mai mult sau mai puţin extinse. 

Incontestabila sa reputaţie internaţională este reliefată, între altele, de acordarea titlului de doctor 
honoris causa al universităţilor din Târnovo, Sofia şi Belgrad, ca şi în cooptarea în organisme de notorietate 
din Germania, Austria, Bulgaria, Italia şi Rusia. 

Eminentul bizantinist a vizitat România în mai multe rânduri, cunoscând îndreaproape institutele de 
cercetare din ţară, dar mai ales monumentele laice şi ecleziastice reprezentative pentru Antichitatea târzie, 
Evul Mediu şi pentru epoca ce ar putea fi definită prin sintagma Byzance après Byzance. Domnia sa întreţine 
apropiate raporturi colegiale cu puţinii cercetători cu preocupări în sfera bizantinisticii şi este la curent cu 
literatura de specialitate românească. Poate de aceea are îndreptăţirea să deplângă cu toată sinceritatea 
impardonabilul dezinteres al diriguitorilor ştiinţei româneşti faţă de viitorul acestui domeniu, altădată 
reprezentat de savanţi de anvergură continentală. 

Dintre unităţile româneşti de învăţământ superior, profesorul Peter Schreiner a cultivat relaţii speciale cu 
Universitatea „Dunării de Jos” din Galaţi, pe care înainte de pensionare a vizitat-o în două rânduri – în 1995 şi 
2001 –, susţinând mai multe prelegeri în faţa studenţilor şi cadrelor didactice. Domnia sa a fost cooptat drept 
membru în Consiliul ştiinţific al seriei Historia a Analelor de la Alma mater, la care a şi colaborat. Pe de altă 
parte, a mijlocit remiterea generoasă către biblioteca Seminarului de Istorie Antică şi Epigrafie „Nicolae Gostar” a 
periodicului Byzantinische Zeitschrift şi a altor publicaţii. 

Aceste contacte preferenţiale explică în mare parte propunerea pe care un vechi prieten şi devotat 
admirator al istoricului german, prof. dr. Vasile Lica, a făcut-o Consiliului Facultăţii de Istorie, Filosofie şi 
Teologie şi Senatului Universităţii „Dunării de Jos” pentru atribuirea titlului de doctor honoris causa 
profesorului emeritus al Universităţii din Köln, Peter Schreiner. 

În ceea ce mă priveşte, am fost implicat în demersul universităţii gălăţene, făcându-mi-se cinstea de a 
mă număra între cei cărora li s-a solicitat să alcătuiască laudationes profesorului omagiat, alături de distinse 
personalităţi ale lumii ştiinţifice româneşti şi internaţionale: prof. dr. Claudia Sode (Universität Köln), prof. 
dr. Albrecht Berger (Universität München), prof. dr. Vasile Lica (Universitatea „Dunării de Jos”, Galaţi), prof. 
dr. Ljubomir Maksimovič (Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte), prof. dr. Nicolae-Şerban Tanaşoca (Institutul 
de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti) şi prof. dr. Gerhard Wirth (Universität Bonn). 

Şedinţa festivă de acordare a prestigioasei distincţii universitare a avut loc la 4 iunie 2009 în Sala 
Senatului Universităţii din Galaţi, sub preşedinţia rectorului, prof. dr. ing. Viorel Mînzu, care a dat citire la 
laudatio întocmită pe baza referatelor comisiei alcătuită din persoanele mai sus-menţionate. Au urmat 
alocuţiunile rostite de Vasile Lica şi Victor Spinei, precum şi comunicarea omagiatului, cu titlul Karl 
Krumbacher et Nikolaos Dossios: Les études byzantines et néogrecques à Galaţi à la fin du 19ème siècle à la 
base des documents inédits. 

Conferirea titlului de doctor honoris causa al Universităţii „Dunării de Jos” din Galaţi reprezintă o 
justificată recunoaştere oficială a potenţialului cărturăresc al magistrului Peter Schreiner din partea cercurilor 
savante româneşti, oportună cu atât mai mult cu cât în opera sa întâlnim frecvente referiri la istoria medievală 
a spaţiului carpato-dunărean, ce contribuie la desluşirea unor probleme litigioase sau rămase nesoluţionate. 

VICTOR SPINEI 
 
 



VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 398

 

INVESTIGAŢII ŞTIINŢIFICE ÎN BIBLIOTECILE, MUZEELE 
ŞI CATEDRALELE BRITANICE (2009) 

Graţie invitaţiei primite de la British Academy, drept urmare a recomandării profesorului Martyn Rady 
de la School of Slavonic and East European Studies de la University College London, între 23 noiembrie şi 
7 decembrie 2009 am întreprins o călătorie de studii în Marea Britanie, vizând probleme conexe contactelor 
dintre occidentul şi sud-estul Europei de-a lungul Evului Mediu. Am conceput acest stagiu de documentare 
drept un pandant al unui demers ştiinţific anterior, consumat între 7 şi 27 noiembrie 2005, prilej cu care am 
avut ocazia să lucrez în biblioteci şi muzee din Londra, Edinburgh, York şi Cambridge şi să vizitez catedrale 
din aceste oraşe şi din Durham, Lincoln, Dundee şi Canterbury, precum şi muzee din Glasgow şi Newcasle 
upon Tyne.  

Sejurul britanic de la sfârşitul lunii noiembrie şi începutul lui decembrie 2009 a cuprins două segmente 
distincte, aproximativ egale ca extensie temporală: cel dintâi s-a derulat la Londra, iar celălalt a implicat o 
călătorie pe un traseu sinuos din sudul şi centrul Angliei, cu staţionări scurte, dar eficiente, în oraşe cu vechi 
tradiţii culturale, găzduind monumente ecleziastice şi laice de inestimabilă valoare. 

În capitala Marii Britanii am lucrat în remarcabila bibliotecă de la School of Slavonic and East European 
Studies, colectând literatură ştiinţifică aferentă realităţilor demografice, politice şi confesionale din Europa 
Centrală, Răsăriteană şi de Sud-Est în Evul Mediu, fiind interesat nu numai de rarităţi bibliografice editate în 
secolele XIX şi XX, ci şi de lucrări apărute în ultimii ani, inexistente în bibliotecile publice româneşti. 

Asupra unor probleme privind raporturile dintre estul şi vestul continentului am purtat discuţii productive cu 
prof. Rebecca Haynes, şefa Departamentului de Istorie de la School of Slavonic and East European Studies, 
care, în urmă cu câţiva ani, şi-a probat competenţa în istoria românească printr-o sinteză condensată asupra 
Moldovei, din cele mai vechi timpuri până în epoca contemporană, prilej de a evoca şi chestiunile 
controversate asupra destinului Basarabiei (cf. Historical Introduction, în Occasional Papers in Romanian Studies, 
No. 3, Moldova, Bessarabia, Transnistria, Edited by Rebecca Haynes, Londra, 2003, p. 1–142). De asemenea, 
am avut un constructiv schimb de opinii despre trecutul medieval al regiunilor central-europene cu prof. 
Martyn Rady, care de curând a publicat cea dintâi traducere engleză a celebrei cronici a Notarului anonim al 
regelui Bela, însoţind-o şi de o succintă introducere. Cf. The Gesta Hungarorum of Anonymus, the Anonymous 
Notary of King Béla: A Translation, în The Slavonic and East European Review, 87, 2009, 4, p. 681–727. 

Prezenţa la Londra a fost folosită şi pentru scurte întâlniri cu tineri cercetători de la Institute of 
Archaeology şi cu dr. George Lane de la Department of History de la School of Oriental and African Studies, 
reputat specialist în istoria mongolilor, precum şi pentru a vizita câteva aşezăminte muzeale renumite: British 
Museum, Victoria and Albert Museum, National Gallery, National Portrait Gallery etc. S-a adăugat la acestea 
Westminster Abbey, de mai multe veacuri panteon al personalităţilor culturale, ştiinţifice şi politice cele mai 
ilustre ale Marii Britanii, a cărei piatră de temelie a fost pusă încă înainte de cucerirea normandă, de către 
Edward Confessorul (1042–1066), la mijlocul secolului al XI-lea. La Victoria and Albert Museum, pe lângă 
exponatele din colecţia sa permanentă, a fost posibilă vizionarea expoziţiei cu caracter itinerant intitulată 
„Maharaja: The Splendor of India’s Royal Court”, o sugestivă reflectare a vieţii opulente de la reşedinţele 
dinaştilor indieni din secolele XVIII–XIX. Dacă National Portrait Gallery oferă o perspectivă penetrantă 
asupra civilizaţiei engleze începând de la dinastia Tudorilor şi până la contemporanii formaţiei Beatles şi ai 
reginei Elizabeth II, British Museum (fig. 1/1) şi Victoria and Albert Museum configurează excrescenţele 
culturii mondiale din vremurile preistorice şi până în epoca modernă. 

Călătoria de studii din afara perimetrului capitalei britanice, cu o cadenţă poate exagerat de alertă, s-a 
desfăşurat pe itinerarul Windsor, Stonehenge, Winchester, Southampton, Salisbury, Exeter, Bristol, Gloucester, 
Cardiff, Hereford, Worcester, Liverpool, York, Peterborough, Ely, Cambridge, St Alban, urmând apoi 
revenirea la Londra. 
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La Windsor, una din reşedinţele regale oficiale, amplasată pe o înălţime ce captase încă atenţia companionilor 
lui William Cuceritorul, am reuşit să vizitez numai o aripă a castelului şi fortificaţiile exterioare ale acestuia, 
aflate într-o admirabilă stare de conservare. Un ansamblu unic în preistoria europeană îl reprezintă sanctuarul 
de la Stonehenge, de la vest de orăşelul Amesbury, de pe valea râului Avon, a cărui datare exactă şi funcţionalitate 
continuă să rămână controversată în pofida cercetărilor complexe întreprinse în ultimele decenii. 

Principala atracţie turistică din Winchester o reprezintă indubitabil faimoasa sa catedrală, cu un nucleu 
central de factură romanică – ale cărui începuturi se plasează la scurt timp după debarcarea victorioasă a 
normanzilor – şi cu adaosuri gotice, turla rămânându-i neterminată. Observaţii similare sunt valabile în mare 
parte şi în cazul catedralei mult mai celebre de la Salisbury, cu deosebire că aceasta dispune de o turlă canelată – 
suplă şi maiestuoasă –, măsurând 123 m, ceea ce o face cea mai înaltă din întregul Albion, după cum şi 
cloaşterul adiacent este cel mai mare din regat, în vreme ce orologiul său mecanic, asamblat în anul 1386, este 
cel mai vechi instrument de măsurare a timpului din lume, aflat în stare funcţională. 

Pentru a nu părăsi sfera superlativelor, vom adăuga că, potrivit aprecierilor multor istorici de artă, 
catedrala St Mary de la Salisbury – faimoasă şi datorită reprezentării ei în tablourile peisagistului John 
Constable – ar fi cea mai izbutită realizare arhitecturală britanică din secolul al XIII-lea. Într-una din capelele 
sale, adăugată în 1260, se află frize înfăţişând scene din Vechiul Testament, tot acolo fiind expus unul din cele 
patru originale păstrate din Magna Carta, cel mai bine conservat dintre toate, transcris mărunt, cu caligrafie 
îngrijită, dar lipsit de sigiliu. După ce, la presiunea baronilor, regele Ioan fără Ţară l-a promulgat în anul 1215, 
actul a fost multiplicat şi trimis, spre luare de cunoştinţă, în toate districtele ţării, astfel explicându-se existenţa 
mai multor exemplare. 

În oraş – prin care şerpuieşte fluviul Avon – se mai află numeroase muzee şi colecţii de stat şi 
particulare, o tematică cuprinzătoare acoperind Salisbury and South Wiltshire Museum, înfăţişând secvenţial 
istoria întregului ţinut începând din preistorie şi terminând cu istoria contemporană, dar cu o prezentare 
muzeistică a pieselor având o tentă parţial vetustă. Între exponate, atrag atenţia obiectele litice de la Stonehenge, 
fierăria medievală locală, dar şi corpul unui şobolan descoperit în craniul fratelui vitreg al regelui Ioan, 
William Longespée – prima persoană înmormântată în incinta catedralei St Mary, în 1226 –, atunci când i s-a 
deschis mormântul în anul 1791. La fel ca şi la Winchester, în cartierul central din Salisbury subzistă un 
număr apreciabil de construcţii laice din secolele XVI-XVIII, care îi conferă identitate şi atractivitate. 

Mult mai puţin cunoscută publicului larg, dar totuşi admirabilă prin grandoare, proporţionalitate şi 
iscusinţa redării detaliilor, este catedrala St Peter din Exeter, a cărei construcţie, în stil normand (romanic), a 
început în 1112, din această etapă incipientă păstrându-se două turnuri, integrate în nava gotică, ridicată între 
1270 şi 1350. În biblioteca bisericii se păstrează, între altele, două manuscrise notorii, Exeter Book şi Exon 
Domesday. 

Pe ţărmul vestic al canalului Bristol, în oraşul omonim, mi-am început vizita cu The Temple Church, 
fondată de Robert de Gloucester, fiul regelui Henry I, puţin după 1147, având acoperişul distrus în timpul 
bombardamentelor germane din 1942 şi lăsat nerefăcut, spre a rememora evenimente dureroase din vremea 
celei de-a doua conflagraţii mondiale. Bristolul se poate mândri şi cu alte lăcaşuri remarcabile, precum Saint 
Mark’s Lord Mayor’s Chapel, construită în stil gotic, şi, mai cu seamă, Bristol Cathedral, ridicată în 1542 pe 
ruinele abaţiei St Augustine, de la mijlocul secolului al XII-lea, datorată lui Robert Fitzharding.  

O minunată catedrală gotică, datând de pe la 1320, ce încorporează o construcţie anterioară, de factură 
normandă, am putut prospecta la Gloucester. Mai nouă, dar mai modestă ca execuţie decât aceasta, cu 
elemente de decor ce alunecă spre manierism, este biserica St John de la Cardiff, care a suferit deteriorări la 
începutul secolului al XV-lea, în vremea revoltei lui Owain Glyndwr, fiind reconstruită în anul 1443, pentru 
ca turnul să-i fie adosat în 1473. Una dintre atracţiile capitalei Ţării Galilor (Wales) este aşa-numitul Cardiff 
Castle (Castell Caerdydd în galeză), din care s-a păstrat vechea fortificaţie circulară normandă, înconjurată de 
un şanţ cu apă şi de o cetate rectangulară, adăugată ulterior. La National Museum Cardiff materialul 
arheologic este reprezentat, între altele, de silexuri preistorice şi de piese medievale din metal, mult mai 
opulente şi variate fiind colecţiile aferente geologiei, ştiinţelor naturii şi istoriei artei. 

Escala la Hereford a avut drept mobil descinderea la catedrala dedicată regelui martir Ethelbert, din care 
se păstrează nava cu coloane normande din secolul al XII-lea, peste aceasta suprapunându-se adaosuri gotice 
din secolul al XIV-lea. În interiorul bisericii se găseşte somptuosul sarcofag adăpostind moaştele Sfântului 
Thomas de Hereford.  
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Faima catedralei din oraş este amplificată de celebra Mappa mundi, care se păstrează în incinta sa, fiind 
protejată de sticlă incasabilă şi prin interdicţii draconice de a fi fotografiată. Cotată drept capodoperă a 
cartografiei europene, harta are formă circulară, fiind realizată pe pergament, ce măsoară 1,58 m de sus în jos 
şi 1,33 m în zona transversală mediană. Anumiţi specialişti o atribuie unui anume Richard of Holdingham sau 
Seaford şi presupun că ar fi fost concepută la Lincoln în ultimii ani ai secolului al XIII-lea. Aceasta înfăţişează 
cele trei continente cunoscute în epocă: deasupra Asia, iar dedesubt Europa în stânga şi Africa în dreapta, în 
centru fiind figurat Ierusalimul, locul martirajului Mântuitorului şi al Înălţării la Cer. În jumătatea din stânga a 
fost redat conturul Mării Negre, în care se varsă Hister, qui et Danubius, în apropiere găsindu-se Fluvius 
Danaper şi Alanus fluvius, iar ceva mai departe Fluvius Tize, precum şi Dacia hec et Rusia (cf. P. D. A. 
Harvey, Mappa Mundi. The Hereford World Map, Londra, 1996; S. D. Westrem, The Hereford Map, Turnhout, 
2001; M. B. Parkes, The Hereford map: the handwriting and copying of the text, în The Hereford World Map. 
Medieval World Maps ant their Context, Londra, 2006, p. 107-118). 

Într-o anexă a catedralei s-a amenajat o bibliotecă conţinând 229 manuscrise şi incunabule de mare 
valoare, între acestea numărându-se una din cele mai vechi tipărituri ale Geografiei lui Ptolemeu, datând din 
1486. Pentru a nu se risca înstrăinarea cărţilor, ele au fost prinse încă din vechime cu lănţişoare de raft, în faţă 
având amplasat un pupitru de lemn, spre a li se facilita consultarea. 

La distanţă mică de Hereford, la Worchester, se găseşte o altă splendidă catedrală, cu un ansamblu 
omogen şi aerisit, situată pe malul râului Severn, ctitorită prin râvna Sfântului Wulfstan, cu începere din anul 
1084, ea înlocuind, cum se întâmplă adesea, lăcaşuri mai vechi, din secolele VII şi X. Ca şi în alte foarte multe 
cazuri, partea normandă a bisericii a fost încastrată în nava gotică, mult lărgită, spre a putea oferi posibilitatea 
unui număr mai mare de enoriaşi să ia parte la serviciul divin. Între mormintele depuse în interior, dăltuite 
minuţios, se numără şi acela al lui Ioan fără Ţară, decedat în anul 1216. În stil gotic a fost lucrat şi cloaşterul 
lăcaşului, comparabil ca extindere şi realizare artistică cu cel de la catedrala de la Salisbury. 

Datorită numeroaselor sale edificii ecleziastice şi laice, ca şi a zidului împrejmuitor, conservat aproape 
de-a lungul întregului său traseu iniţial, împreună cu turnurile adiacente, Yorkul este probabil oraşul din 
Anglia care suscită cel mai mare interes pentru medievişti. Mai multe muzee de istorie, etnografie şi artă vin 
să-i sporească seducţia.  

Cu toate că mai avusesem ocazia să o admir, primul drum în oraş l-am făcut – nu lipsit de precipitare – 
la York Minster (The Cathedral and Metropolitan Church of St Peter), fără îndoială unul din aşezămintele 
religioase gotice cele mai grandioase ale Europei. Acesta a fost construit între 1220 şi 1270 – în stilul gotic 
englez timpuriu, cu magnifice bolţi în ogivă, capiteluri sculptate, vitralii imense –, la iniţiativa arhiepiscopului 
Walter de Grey, al cărui mormânt se află în capela Sfântului Michael. Sub pardoseala bisericii actuale, 
săpăturile arheologice au surprins urme romane, vikinge şi normande, care, în parte, au fost conservate la 
nivelul unei cripte de epocă normandă, unde este expus tezaurul catedralei, conţinând argintărie şi alte piese 
cu caracter liturgic, asupra destinaţiei şi provenienţei cărora am beneficiat de explicaţii competente de la 
Vicky Harrison, expertă în trecutul medieval al Yorkului. 

În afară de catedrală, merită toată atenţia şi alte biserici gotice din vecinătatea sa, concepute de meşteri 
anonimi, ce nu au avut ambiţia să-şi reclame paternitatea creaţiilor arhitecturale: All Saints Pavement, St 
Martin of Tours, St Michael le Belfrey, la fel ca şi Clifford’s Tower, impozantă fortificaţie din perioada 
normandă, iniţial înconjurată cu un şanţ lat plin cu apă. În imediata sa vecinătate se găseşte Castle Museum, 
cu profil preponderent etnografic, cu reconstituiri sugestive asupra vieţii cotidiene din secolele XVIII–XX 
(fig. 1/3). Din păcate, principala instituţie muzeală din oraş consacrată vestigiilor antice şi medievale – Yorkshire 
Museum – nu a putut fi vizitată, aflându-se în restructurări capitale de mai multă vreme. În schimb, au fost 
abordabile York Art Gallery şi Richard III Museum, acesta din urmă amenajat într-un turn medieval din partea 
de nord-est a vechiului centru citadin de pe râul Ouse, dar fără să conţină obiecte de epocă, ci doar recuzită 
destinată interpretării celebrei drame shakespeariene dedicată domniei tenebroase a regelui din casa York.  

Pe alocuri, în zona centrală a oraşului, se păstrează relicve corespunzătoare perioadei stăpânirii romane. 
În timpul domniei împăratului Vespasian (69–79), legiunile Romei şi-au fixat acolo o bază pentru expansiunea 
spre nord, Traian dispunând ridicarea unor fortificaţii din piatră. Importanţa oraşului, care a purtat numele de 
Eboracum, explică desemnarea sa, la începutul secolului al III-lea, drept capitală a provinciei Britannia 
Secunda, calitate moştenită şi atunci când, datorită reorganizărilor, a luat fiinţă provincia Britannia Inferior. 

Următoarele escale ale călătoriei au avut drept destinaţie Peterborough şi Ely, ambele deţinătoare ale 
unor catedrale de excepţie. Cea de la Peterborough, dedicată sfinţilor Petru, Pavel şi Andrei, şi-a păstrat nava 
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principală de factură romanică, datând din secolul al XII-lea, frontonul – cu detalii decorative încărcate – fiind 
realizat câteva decenii mai târziu în stil gotic. Ridicarea lăcaşului de la Ely a fost începută în 1081 de abatele 
Simeon, din etapa sa cea mai veche păstrându-se transeptele de la nord şi sud, iar de la cumpăna secolelor XI–XII o 
navă imensă, cu arcade normande maiestuoase, la care, în secolele XIV–XV, s-au adosat mai multe capele 
gotice, ieşite în relief faţă de absidă. Construcţia a avut de suferit atunci când Henry VIII (1509–1547), odată 
cu desprinderea de sub obedienţa confesională a Romei, a dispus închiderea mănăstirii şi folosirea edificiului 
ca biserică parohială. 

Celebra citadelă universitară Cambridge dispune nu numai de o salbă de colegii cu învederată 
personalitate arhitecturală (Corpus Cristi, King, Trinity, St John etc.), ci şi de câteva aşezăminte de cult şi 
muzee remarcabile. O adevărată bijuterie este  capela de la King’s College, cu 88 m în lungime şi 12 m în 
lăţime, lipsită de turle, având un tavan cu o reţea densă de nervuri diagonale, respirând armonie, supleţe şi 
rafinament. După ce Henry VI a pus în 1441 piatra de temelie a colegiului, au demarat şi lucrările la capelă, 
continuate, după detronarea şi omorârea sa, de către Richard III (1483–1485) şi Henry VII (1485–1509). Cu 
toate că a implicat trei perioade distincte de construcţie, aceasta întruneşte o incontestabilă unitate stilistică. 

În pofida faptului că asamblarea vitrinelor şi modul de expunere a pieselor frizează desuetudinea, 
Museum of Archaeology and Anthropology din Cambridge (fig. 1/2) captivează datorită patrimoniului valoros 
de care dispune, recoltat nu numai din insulele britanice, ci din întreaga lume, inclusiv din Asia Centrală şi din 
America incaşilor şi aztecilor. Dintre exponate mi-a atras atenţia un mic cap de buzdugan din fier, recuperat 
din împrejurimile oraşului Ely, cu analogii apropiate în jumătatea estică a Europei. La Filzwilliam Museum, 
pe lângă pânze ale marilor maeştri, precum Bruegel cel Bătrân, Van Dyck, Rubens, Constable, Lawrence, 
Monet, Renoir etc., am admirat bogata colecţie de ceramică orientală produsă la Kashan, Iznik, în atelierele 
mameluce din Egipt şi Siria, precum şi în China dinastiilor Song şi Ming. 

Ultima etapă a călătoriei, înainte de reîntoarcerea la Londra, s-a consumat la St Alban, unde eram atras 
nu numai de perspectiva de a examina o altă catedrală cu valenţe artistice de netăgăduit, ci şi de faptul că 
acolo îşi desfăşurase activitatea cărturărească călugărul benedictin Matthew Paris, unul din cei mai înzestraţi 
cronicari din secolul al XIII-lea. Nava principală a catedralei, flancată de coloane de caracter normand, fusese 
ctitorită în perioada 1077–1115, pentru ca în secolul al XIII-lea să se realizeze adaosuri de factură engleză 
timpurie, cuprinzând şi picturi parietale. Patronul orăşelului şi al bisericii, Sfântul Alban, a fost primul martir 
creştin de pe teritoriul britanic. Sarcofagul său, aflat la loc de cinste în lăcaş, a fost distrus în anul 1539 – 
atunci când Henry VIII a declanşat represalii împotriva călugărimii ostile politicii pe care o orchestra 
împotriva Sfântului Scaun – şi nu a mai fost refăcut, dar punctul unde fusese amplasat reprezintă şi astăzi 
temeiul de veneraţie pentru zecile de mii de pelerini ce se perindă anual în localitatea din proximitatea nordică 
a metropolei engleze. 

Încercând un succint bilanţ al călătoriei din noiembrie–decembrie 2009, dispun de îndrituite motive de a 
mă declara mulţumit de colectarea unor informaţii consistente din literatura de resort, depistată în biblioteca 
de la School of Slavonic and East European Studies de la University College London, de contactele cu specialiştii 
londonezi, de examinarea exponatelor arheologice din mai multe muzee, precum şi – last, but not least – a 
unui număr mare de catedrale. Din păcate, timpul avut la dispoziţie pentru documentare a fost foarte scurt 
pentru ceea ce mi-am propus să realizez, probabil excesiv de mult, astfel încât cadenţa alertă a deplasărilor, 
adesea epuizante din punct de vedere fizic, a împietat asupra desluşirii şi aprofundării anumitor aspecte 
epistemologice. Dincolo de ţelurile strict ştiinţifice, deplasarea de documentare din ultima parte a anului 2009 
a însemnat o extindere benefică a orizontului cognitiv şi, nu în ultimul rând, o voluptate de natură intelectuală. 

VICTOR SPINEI 
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Fig. 1. Câteva din muzeele britanice reprezentative: 1, Londra – British Museum; 2. Cambridge – Museum of Archeology 
and Anthropology; 3. York – Castle Museum (Foto Dan Aparaschivei) 
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