LUMEN ® 2010
ISBN 973166236-7

9 789731 662367

LILIANA
CONDRATICOVA

ARTA BIJUTERIILOR
DIN MOLDOVA

IAŞI,
2010

LILIANA CONDRATICOVA
ARTA BIJUTERIILOR DIN MOLDOVA
Monografia a fost elaborată în baza tezei de doctor în studiul artelor
„Arta giuvaiergeriei din Republica Moldova” realizată în cadrul Secţiei
„Arte Vizuale” a Centrului Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi recomandată pentru
publicare de către Consiliul ştiinţific al Institutului Patrimoniului
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Consultant ştiinţific: Tudor STAVILĂ, dr. hab. în studiul artelor,
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Chişinău
Referenţi ştiinţifici:
Pavel COCÂRLĂ, dr. hab. în istorie, profesor universitar, Universitatea
de Stat din Moldova, Chişinău
Tamara NESTEROV, dr. în studiul artelor, Institutul Patrimoniului
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău
Redactor literar: Vitalie ŢURCANU, Instituţia Publică „Enciclopedia
Moldovei”, Chişinău
Redactor: Simona PONEA
Copertă: Valeriu OPREA, Cristian UŞURELU
Colecţia: Artă
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
CONDRATICOVA, LILIANA
Arta bijuteriilor din Moldova / Liliana Condraticova.
- Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-236-7
671(478)

Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere,
scanare, multiplicare neautorizată indiferent de mediul de transmitere
este interzisă
© Liliana Condraticova, 2010
© Editura „Lumen”, Iaşi, 2010

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL STUDIUL ARTELOR

LILIANA
CONDRATICOVA

ARTA BIJUTERIILOR
DIN MOLDOVA

IAŞI,
2010

Pagină lăsată
goală intenţionat

Cuprins
Cuvânt-înainte .............................................................................7
Din partea autorului..................................................................13
Prefaţă ...........................................................................................15
Izvoarele de studiere a orfevrăriei ..........................................21
Istoriografia artei giuvaiergeriei din Moldova ..................... 35
CAPITOLUL I. PODOABELE LA EST DE
CARPAŢI ŞI ÎN BASARABIA (de la origini până la
1940) ..............................................................................................51
1.1. Arta metalelor preţioase la est de Carpaţi în
Antichitate .................................................................................51
1.2. Dezvoltarea orfevrăriei în Moldova medievală ............ 57
1.3. Podoabele laice din Basarabia (1812–1940) ...................81
1.4. Orfevrăria bisericească în Basarabia...............................114
1.5. Modalităţi de marcare şi aplicare a titlului articolelor
de bijuterii până la 1940 ..........................................................125
CAPITOLUL II. ARTA GIUVAIERGERIEI ÎN
REPUBLICA
SOVIETICĂ
SOCIALISTĂ
MOLDOVENEASCĂ ............................................................135
2.1. Podoabele bisericeşti şi laice din RSSM ........................135
2.2. Activitatea expoziţională a meşterilor de artă
decorativ-aplicată în anii 1944–1991 .....................................149

5
Extras din volumul:
Condraticova, L. (2010). Arta bijuteriilor din Moldova.
Iaşi, România: Lumen.

Liliana CONDRATICOVA

CAPITOLUL III. ARTA BIJUTERIILOR LA ETAPA
CONTEMPORANĂ ...............................................................155
3.1. Evoluţia artei bijuteriilor în sectorul de stat şi sectorul
particular în Republica Moldova ...........................................155
3.2. Descrierea şi analiza bijuteriilor contemporane............165
3.3. Designul şi tendinţele artistice în portul podoabelor şi
bijuteriilor. Semnificaţia simbolică a culorilor şi formelor .185
3.4. Metode de apreciere, evaluare şi restaurare a
bijuteriilor ..................................................................................199
CONCLUZII ................................................................213
Rezumat „Arta bijuteriilor din Moldova” ............................217
Summary for doctoral “Jeweller’s art of Moldova”.............219
Резюме „Ювелирное искусство Молдовы” ....................221
Anexa 1. Arta giuvaiergeriei din Basarabia, RSSM şi
Republica Moldova. Secolul XIX – începutul secolului
XXI .......................................................................................... 223
Anexa 2. Unele aspecte privind arta bijuteriilor din
Ucraina, Rusia, Italia .............................................................. 227
Mic dicţionar explicativ al pietrelor preţioase şi a metalelor
nobile utilizate în arta bijuteriilor ......................................... 233
Bibliografie selectivă: ............................................................ 259
Lista imaginilor şi tabelelor ................................................... 275
Abrevieri .................................................................................. 277
Podoabe şi bijuterii ................................................................. 279

6
Extras din volumul:
Condraticova, L. (2010). Arta bijuteriilor din Moldova.
Iaşi, România: Lumen.

Cuvânt-înainte
Monografia doamnei Liliana Condraticova „Arta
bijuteriilor din Moldova” prezintă un deosebit interes
ştiinţific, deoarece problema istoriei artei giuvaiergeriei
(confecţionarea, răspândirea podoabelor şi bijuteriilor,
evoluţia stilistică) în Moldova a fost parţial trecută cu
vederea de cercetători, ultimii manifestând interes în special
pentru studierea picturii, sculpturii, costumului naţional etc.
Din aceste considerente suntem îndreptăţiţi să afirmăm că
monografia doctorului în studiul artelor Liliana
Condraticova completează un gol substanţial în problema
dezvoltării artelor vizuale din Republica Moldova.
Lucrarea constă din cuprins, trei capitole, rezumat,
bibliografie selectivă, lista imaginilor şi a tabelelor anexate,
precum şi un glosar al termenilor utilizaţi în arta
giuvaiergeriei, de altfel, deosebit de interesant şi consistent
pentru doritorii de a cunoaşte acest domeniu.
În partea introductivă autorul argumentează
necesitatea studierii temei, evidenţiind faptul că, „deşi în
ultimii ani se observă o creştere considerabilă a interesului
cercetătorilor din domeniile afiliate (arheologi, istorici,
culturologi etc.) faţă de articolele de bijuterii”, până la
momentul actual în Republica Moldova nu a fost scrisă nici
o lucrare de sinteză consacrată orfevrăriei naţionale. În
acelaşi compartiment este analizată istoriografia problemei.
În lucrare se face o analiză succintă a lucrărilor cercetătorilor
din Moldova (studii semnate de E. Rikman, I. Niculiţă,
P. Cocârlă, V. Zelenciuc, A. Zevina, Iu. Paliţ-Palade,
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V. Ciobanu-Ţurcanu, C. Ciobanu, E. Dragnev), precum şi a
istoriografiei din ţările limitrofe (Ucraina, Bulgaria, România
şi Rusia). Modul în care Liliana Condraticova analizează
istoriografia, demonstrează că cercetătoarea stăpâneşte la
nivelul cerut metodele de analiză a concepţiilor autorilor.
Cercetătoarea a reuşit să argumenteze actualitatea şi
necesitatea studierii în istoriografia naţională a evoluţiei artei
bijuteriilor din Moldova în contextul artelor decorativaplicate.
O reuşită incontestabilă a monografiei „Arta
bijuteriilor din Moldova” constituie analiza la un înalt nivel
teoretico-ştiinţific a surselor utilizate în teză, clasificarea
podoabelor şi a bijuteriilor. În cadrul analizei izvoarelor
materiale autoarea a sistematizat şi a descris detaliat piesele
depistate în cadrul săpăturilor arheologice, ca, spre exemplu,
cercei de aur descoperiţi la Butor şi Grigoriopol (sec. IV–III
î.Hr., cultura scitică), menţionându-se continuitatea
elementelor decorative geometrice şi vegetale din
Antichitate.
În Capitolul I sunt evidenţiate trăsăturile distinctive
ale artei metalelor preţioase şi evoluţia ei în Antichitate şi
Evul Mediu până în secolul XIX inclusiv. Se subliniază
procesul evoluţiei artei podoabelor în comunităţile umane
din spaţiul pruto-nistrean, continuitatea tradiţiilor romane
după părăsirea Daciei de către romani, arta popoarelor
nomade etc. Autorul evidenţiază trăsăturile specifice ale artei
bijuteriilor în epoca medievală, aspecte legate de preferinţele
pentru anumite articole de bijuterii, portul podoabelor
spectaculoase de către reprezentanţii domniei, care au fost
analizate în baza frescelor şi broderiilor epocii.
Pe paginile Capitolului I găsim informaţii preţioase
cu referinţă la atelierele şi breslele meşteşugăreşti care au
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jucat un rol deosebit în promovarea şi evoluţia prelucrării
artistice a metalului. Se menţionează tehnicile de lucru şi
materiile prime utilizate, se aduc informaţii despre ţiganii
rudari, modul de obţinere a aurului, despre rezervele
modeste de aur şi argint ale ţării şi cerinţele sporite ale
domniei şi ale boierimii, care solicitau bijuterii şi podoabe
tot mai fastuoase, mai bogat ornamentate. De altfel,
cerinţele crescânde ale stărilor sociale înstărite ale populaţiei
făceau ca în Moldova medievală, apoi în Basarabia, să fie
importate bijuterii din Germania, Franţa, Rusia, Imperiul
Otoman. Analiza documentelor accesibile i-au permis
doamnei Liliana Condraticova să stabilească că în Basarabia
secolului al XIX-lea erau importate, în special, bijuterii (pe
lângă cele de producţie autohtonă) şi articole din oraşele
Imperiului Austro-Ungar şi Imperiul Otoman, iar după 1812
– din atelierele Imperiului Rus.
Interes deosebit prezintă atestarea meşterilor gravori
şi giuvaiergii din Chişinău în prima jumătate a secolului XX
şi străzile unde erau amplasate atelierele. Judecând după
numele lor, constatăm că majoritatea meşterilor erau evrei
sau armeni.
Rezultatele de bază ale cercetării problemei sunt
reflectate în tabele comparative, ca, spre exemplu, tabelul
etapelor dezvoltării artei giuvaiergeriei naţionale; tabelul
alcătuit în baza Catastihului vamal din 1765 şi a foilor de
zestre în care sunt incluse podoabe şi vase din metale şi
pietre preţioase; tabelul meşterilor şi atelierelor de
confecţionare ale podoabelor şi bijuteriilor; tabelul mărcilor
aplicate în atelierele din Moldova.
Autorul aduce în monografie numeroase informaţii
valoroase privind articolele de orfevrărie liturgică din
Moldova în secolele XIX–XX, portul podoabelor şi
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bijuteriilor, podoabele ceremoniale, analizând detaliat
articolele de orfevrărie liturgică: mitre, steluţe de argint,
chivote lucrate din argint, cruciuliţe din aur şi argint,
ferecături de icoane şi cărţi bisericeşti şi alte piese aflate în
diferite muzee ale Republicii Moldova. Textul monografiei
este însoţit de un şir de reproduceri ale pieselor analizate
(cca 40 de tabele şi imagini ale bijuteriilor), autorul
demonstrând cunoştinţe profunde în metodele de cercetare
a artei decorativ-aplicate.
De asemenea, considerăm necesar să evidenţiem
ţinuta ştiinţifică a compartimentelor monografiei, modul de
clasificare şi analiză a diverselor podoabe folosite de
doamnele vremii. În acelaşi timp, suntem de părerea că la
analiza portului bijuteriilor era necesar de explicat în ce
măsură moda vest-europeană şi-a lăsat amprenta asupra
artei giuvaiergeriei şi a modei în arealul geografic vizat
(studii care, sperăm, vor fi finalizate ulterior de autor).
Deosebit de reuşit este, în viziunea noastră,
Capitolul II, în care autorul analizează, de asemenea, în
mod detaliat, evoluţia artei bijuteriilor din RSSM în perioada
sovietică şi tendinţele din domeniul artei decorative. În
capitol este examinată producţia articolelor de bijuterii
(începând cu anul 1960), dinamica volumului producţiei
acestor articole în RSSM, posibilităţile de participare la
expoziţii. Se face o comparaţie reuşită cu starea generală a
artei bijuteriilor din URSS şi se evidenţiază specificul
dezvoltării artei giuvaiergeriei în spaţiul unional. În paginile
capitolului se evidenţiază locul şi contribuţia Uzinei de
Bijuterii din Chişinău (fondată în 1972) în evoluţia şi
perfecţionarea sistemului general al industriei de bijuterii din
URSS.
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Interes deosebit prezintă Capitolul III, în care
autorul analizează nivelul de dezvoltare a artei bijuteriilor
din Republica Moldova la etapa actuală şi perspectivele
evoluţiei pe viitor. În compartimentul „Designul şi
tendinţele artistice în portul bijuteriilor” autorul
demonstrează un înalt nivel al cunoştinţelor în problema
cercetată. Sunt analizate cele patru nivele ale confecţionării
articolelor de bijuterii, semnificaţia şi funcţiile bijuteriilor,
perspectivele evoluţiei şcolii autohtone de designeri şi
bijutieri.
Încheierea lucrării atestă capacităţile incontestabile
ale autorului de a sistematiza şi a concluziona materialul
analizat. Nu putem trece cu vederea şi faptul că monografia
d-nei Liliana Condraticova finalizează cu concluzii detaliate
în cunoştinţe de cauză, punerea în practică a cărora ar
contribui la prosperarea artei bijuteriilor în Republica
Moldova.
O realizare semnificativă a autorului constituie şi
alcătuirea unui glosar de termeni utilizaţi în arta
giuvaiergeriei – „Mic dicţionar explicativ al pietrelor
preţioase şi al metalelor nobile utilizate în arta bijuteriilor”.
Ţinând cont de ţinuta ştiinţifică înaltă a primei
monografii a aceluiaşi autor „Arta giuvaiergeriei: pietre
preţioase şi metale nobile” (Chişinău: GraficDesign, 2008,
260 p.), ne pronunţăm pentru continuarea cercetărilor
asupra aspectelor legate de stilurile în bijuterie, tehnica şi
tehnologia de confecţionare etc., şi publicarea lor ulterioară,
deoarece un atare studiu ar fi un instrument de lucru de un
real folos pentru cercetători, profesori, studenţi, pentru toţi
cei interesaţi în cunoaşterea diferitor genuri de artă
decorativă şi în mod, deosebit, a artei giuvaiergeriei.
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Analiza monografiei „Arta bijuteriilor din Moldova”
ne permite să concluzionăm că doamna Liliana
Condraticova a efectuat un studiu valoros, noutatea
ştiinţifică a căruia nu poate fi pusă la îndoială.
Realizată din necesitatea de a aduce la cunoştinţa
cititorilor dornici de a studia istoria artei bijuteriilor, situaţia
ei în Basarabia, RSS Moldovenească şi Republica Moldova,
precum şi perspectivele dezvoltării ei în condiţiile unui
cadru de model european, monografia doamnei Liliana
Condraticova „Arta bijuteriilor din Moldova” completează o
lacună substanţială în ştiinţa şi cultura republicii şi va fi,
credem, citită cu interes de toţi cei care o vor deschide,
pentru că purtătorul podoabelor a fost şi va rămâne fidel
necesităţii de a se înfrumuseţa şi de a se evidenţia, folosind
exuberanţa şi frumuseţea articolelor de bijuterii, atât timp
cât pe Terra va exista Femeia.

Pavel Cocârlă, doctor habilitat în istorie, profesor
universitar, Şeful Catedrei Istorie Universală a Facultăţii de
Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova
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Părinţilor mei Valentina şi Eduard
şi copiilor Diana şi Dan

Din partea autorului
Finalizând acest studiu, dorim să le exprimăm
întreaga noastră recunoştinţă pentru observaţiile şi sugestiile
valoroase tuturor celor fără susţinerea şi aportul cărora n-ar
fi fost posibilă realizarea monografiei propuse „Arta
bijuteriilor din Moldova”.
Alese mulţumiri conducătorului ştiinţific dlui Tudor
Stavilă, dr. hab. în studiul artelor, Institutul Patrimoniului
Cultural al AŞM.
Ne exprimăm toată gratitudinea recenzenţilor dlui
Pavel Cocârlă, dr. hab. în istorie, profesor universitar,
Universitatea de Stat din Moldova şi dnei Tamara
Nesterov, dr. în studiul artelor, Institutul Patrimoniului
Cultural al AŞM.
Sincere mulţumiri dnei Mariana Şlapac, dr. hab. în
arhitectură, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM., dlui
Constantin Ciobanu, dr. hab. în studiul artelor, Institutul
de Istoria Artei „George Oprescu”, Bucureşti, dlui Ion
Niculiţă, dr. hab. în istorie, profesor universitar,
Universitatea de Stat din Moldova, dlui Emil Dragnev, dr.
în istorie, Universitatea de Stat din Moldova, dlui Vitalie
Malcoci, dr. în studiul artelor, Institutul Patrimoniului
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Cultural al AŞM., dlui Valentin Dergaciov, dr. hab. în
istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, dlui Ion
Xenofontov, dr. în istorie, Instituţia Publică „Enciclopedia
Moldovei”, Chişinău şi tuturor colegilor de lucru, care au
contribuit la apariţia acestui studiu, consacrat evoluţiei artei
bijuteriilor din Moldova.
***
În monografie au fost utilizate imagini ale pieselor
de podoabă şi ale articolelor de bijuterii contemporane din
colecţiile Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie al
Moldovei, Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală din Chişinău, Uzinei de Bijuterii „Giuvaier” din
Chişinău.
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