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„PATRIMONIU 
BISERICESC”– O NOUĂ 

PUBLICAŢIE DESPRE 
ISTORIA ŞI CULTURA 

ECLEZIASTICĂ 

Dr. Liliana CONDRATICOVA

Patrimoniul bisericesc – edifi ciile de cult şi an-
samblurile monastice, pictura şi muzica bisericeas-
că, inventarul liturgic şi cărţile sfi nte – este parte 
integrantă a patrimoniului cultural al Republicii 
Moldova. Este un bun al poporului şi aparţine în-
tregii societăţi, este moştenirea lăsată nouă pentru a 
putea fi  conservată, păstrată şi transmisă celor care 
vor veni după noi să făurească istoria şi cultura ţării. 
În aşa fel, misiunea care vine să ne unifi ce eforturile 
comune pentru protecţia patrimoniului devine o ce-
rinţă indispensabilă a timpului.

Ideea de a lansa o publicaţie în scopul salvgar-
dării patrimoniului sacru apare în anul 2011, atunci 
când au fost iniţiate, de către Departamentul Mi-
tropolitan Arhitectură, Restaurare şi Pictură Bise-
ricească, în comun acord cu Academia de Ştiinţe 
şi Ministerul Culturii al Republicii Moldova, con-
ferinţele naţionale ştiinţifi co-practice cu genericul 
„Protejarea patrimoniului bisericesc – imperativ al 
timpului”. Fiind la etapa tatonării problemei, prima 
conferinţă s-a constituit în  încercarea cea dintâi 
de a defi nitiva unele aspecte legate de conlucrarea 
specialiştilor din diferite domenii privind depistarea 
şi valorifi carea istorico-artistică a patrimoniului bi-
sericesc. Pe data de 3 mai 2012, la cea de-a doua 
ediţie a conferinţei Patrimoniul bisericesc – recupe-
rarea trecutului, au răspuns apelului de a-şi împăr-
tăşi cunoştinţele şi rezultatele cercetărilor mai mulţi 
specialişti, fi ind extinse domeniile de cercetare ale 
vorbitorilor, dar şi lista participanţilor, venind şi cu 
unele recomandări. 

Practica şi impactul conferinţelor din anii 2011-
2012 au condiţionat desfăşurarea, la 26 martie 2013, 
a celei de-a treia ediţii a conferinţei Patrimoniu bi-
sericesc – istorie şi modernitate. Arealul discuţiilor 
a cuprins realmente toate domeniile de cercetare, 
compartimentate în două secţii: Arhitectură şi ar-
heologie bisericească şi Istorie şi artă ecleziasti-
că, la lucrările cărora au participat m. cor. Mariana 
Şlapac, dr. V. Ghilaş, dr. V. Vornic, dr. S. Ciocanu, 
dr. Liliana Condraticova, dr. I. Xenofontov, prot. 
mitr. V. Cheibaş, prot. mitr. M. Brihuneţ, prot. mitr. 
S. Curnic, I. Ştefăniţă ş.a. 

Experienţa conferinţelor a generat apariţia vo-
lumului Patrimoniu bisericesc, obiectivul principal 
fi ind valorifi carea patrimoniului prin diseminarea 
rezultatelor cercetărilor. În opinia mai multor co-
legi, volumul reprezintă o tentativă de a readuce, 
de a renaşte revista Societăţii Istorico-Arheologice 
Bisericeşti din Basarabia, lipsa căreia este simţită 
acut atât în mediul bisericesc, cât şi în cel academic 
şi educaţional. 

Patrimoniu bisericesc (Chişinău, 2013, 152 p. + 
il.) este conceput, astfel, ca o publicaţie anuală a De-
partamentului Mitropolitan Arhitectură, Restaurări 
şi Pictură Bisericească a Mitropoliei Chişinăului şi 
a Întregii Moldove, menită să generalizeze şi medi-
atizeze comunicările susţinute în cadrul conferinţe-
lor naţionale anuale cu tematica respectivă.  Apărut 
cu binecuvântarea ÎPS Vladimir şi cu străduinţa re-
dactorului-coordonator prot. mitr. Manole Brihuneţ, 
volumul a întrunit toate domeniile de cercetare şi 
interes ale vorbitorilor, care au venit cu materiale 
inedite, rodul cercetărilor de ultimă oră. Materialul 
ilustrativ consistent al publicaţiei completează ex-
presiv informaţiile.

În cadrul compartimentului Documente ofi cia-
le au fost prezentate informaţii privind necesitatea 
şi impactul conferinţelor de aşa gen, fi ind anexat 
proiectul Regulamentului de funcţionare a Depar-
tamentului Mitropolitan Arhitectură, Restaurare şi 
Pictură Bisericească, instituţie preocupată nemijlo-
cit de protejarea şi valorifi carea patrimoniului bise-
ricesc (autor prot. mitr. M. Brihuneţ). 

Un interes aparte prezintă materialele care vi-
zează Protecţia patrimoniului bisericesc şi legisla-
ţia, fi ind concentrate informaţii cu privire la forma-
rea Eparhiei Chişinăului şi protecţia patrimoniului 
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bisericesc pe parcursul a 200 de ani (M. Brihuneţ), 
biserica şi protejarea patrimoniului cultural în Re-
publica Moldova (dr. S. Ciocanu), arhitectura ecle-
ziastică din Republica Moldova afl ată între protecţie 
şi degradare (I. Ştefăniţă).

Cât priveşte Arhitectura de cult, în paginile 
volumului au fost inserate studii consistente des-
pre arhitectura complexului monastic Noul Neamţ 
(m. cor., dr. hab. Mariana Şlapac) şi despre bisericile 
de piatră din complexele funerare din spaţiul pruto-
nistrean din secolul al XVIII-lea – prima jumătate a 
secolului al XIX-lea (prot. mitr. M. Brihuneţ).

Dimensiunea practică şi-a găsit refl ectare în 
compartimentul Conservare şi restaurare, care  
condensează informaţii cu referinţă la restaurarea 
şi punerea în valoare a bisericii de lemn din satul 
Palanca, inclusiv problemele de reconstituire ale 
formelor originale (E. Bâzgu), aspecte de restaurare 
artistică şi conservare muzeală ale inventarului li-
turgic preţios (dr. Liliana Condraticova, redactorul 
ştiinţifi c al volumului), conservarea şi restaurarea 
icoanelor din colecţia Muzeului Naţional de Artă al 
Moldovei (Elena Grigoraşcenco).

În capitolul Arheologie ecleziastică un interes 
aparte prezintă informaţiile privind rezultatele cer-
cetării arheologice ale unor necropole medievale din 
spaţiul pruto-nistrean (dr. I. Tentiuc), iar refl ectarea 
imaginii Bisericii Ortodoxe din Moldova în mass-
media a revenit pe seama dr., prot. mitr. O. Moşin.

Compartimentul Simbolurile bisericii ortodoxe 
cuprinde informaţii cu privire la istoria, tradiţiile şi 
oportunităţile heraldicii ecleziastice (dr. S. Tabac),  
iar capitolul Inventarul liturgic şi podoabele bise-
riceşti înglobează un  studiu comparativ despre po-
doabele de cult din Basarabia şi regiunile limitrofe 
în prima jumătate a secolului XX (dr. Liliana Con-
draticova). În compartimentul Din istoricul bisericii 
ortodoxe este inserat articolul semnat de prot. mitr. 
S. Curnic, care vine cu informaţii din istoricul bi-
sericii de lemn păstorite de el, Adormirea Maicii 
Domnului, restaurată pe teritoriul Muzeului Satului 
din Chişinău.

Anticipând eventualele întrebări privind rostul 
acestei noi publicaţii, precizăm doar câteva dintre  
scopurile ei principale. Se urmăreşte familiarizarea 
clerului, a cercetătorilor ştiinţifi ci din mediul acade-
mic şi universitar, a factorilor decizionali cu piesele 
şi obiectivele de patrimoniu; sensibilizarea societă-
ţii privind situaţia patrimoniului cultural bisericesc 

şi necesitatea valorifi cării lui; crearea ambianţei 
favorabile pentru păstrarea patrimoniului; disemi-
narea rezultatelor cercetărilor din diferite domenii 
privind patrimoniu istoric, artistic şi arhitectural al 
bisericii; repertorierea pieselor de patrimoniu prin 
crearea unei baze de date pe suport de hârtie şi for-
mat digital; administrarea corectă şi efi cientă a pat-
rimoniului etc.

Benefi ciarii nemijlociţi ai acestei publicaţii sunt 
clerul, societatea, cercetătorii din diferite domenii, 
factorii decizionali, muzeele, instituţiile de învăţă-
mânt preuniversitar şi universitar, şcolile de maste-
rat şi doctorat, mass-media, toţi cei care nu sunt in-
diferenţi faţă de soarta patrimoniului nostru. Graţie 
dimensiunii ştiinţifi ce şi practice, fi ecare specialist 
în domeniu, reprezentant al clerului sau un tânăr cer-
cetător, găseşte informaţii utile şi accesibile pentru 
a se edifi ca nu numai asupra istoricului unei biserici 
sau a descrierii artistice a unei mostre, ci şi asupra 
etapelor şi procedeelor de lucru de conservare şi re-
staurare ale lăcaşelor de cult, icoanelor, covoarelor, 
cărţilor vechi. Atenţia se focusează anume pe im-
plementarea rezultatelor cercetărilor de ultimă oră, 
folosirea celor mai inovaţionale şi profesioniste me-
tode de conservare şi restaurare, suplinindu-se lipsa 
profi lului aplicativ în mai multe domenii legate de 
patrimoniul bisericesc, teoreticianul şi practicianul 
unindu-şi eforturile în scop comun.

Concluzia este evidentă – noua publicaţie şti-
inţifi co-practică „Patrimoniu bisericesc” a Depar-
tamentului Mitropolitan Arhitectură, Restaurare 
şi Pictură Bisericească este absolut necesară în 
condiţiile actuale, când salvgardarea patrimoniului 
cultural devine un imperativ al timpului. Cercetă-
torii şi restauratorii din România deja au sesizat 
valoarea acestei publicaţii, subliniind necesitatea 
conlucrării în acest sens în continuare, organizarea 
unor foruri ştiinţifi ce internaţionale, centre ştiin-
ţifi co-practice de cercetare şi studiere, schimb de 
experienţă şi şantiere comune de conservare şi re-
staurare.

Păstrarea valorilor spirituale perene va avantaja 
integrarea mai rapidă şi colaborarea efi cientă între 
Biserică, cercetătorii din diferite domenii, ministe-
rele de resort şi societatea care au o raţiune comu-
nă şi nobilă – protecţia patrimoniului. Dorim noii 
publicaţii Patrimoniu bisericesc longevitate editori-
ală, stabilitate, pertinenţă, vervă intelectuală, discu-
ţii edifi catoare şi cititori fi deli!
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