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Cet article est consacré aux débuts de la science archéologique dans la RSSM. L`auteur fait une tentative de recons-

truire les premiers pas de l`archéologie soviétique dans cette République. On y expose un large spectre de problèmes: la 
formation des premières institutions académiques, dont la destination était de connaître et étudier les monuments 
archéologiques de l`espace d`entre Prout et Nistrou et élucider les aspects visant les premières recherches et expéditions 
archéologiques d`après la Seconde Guerre Mondiale.  

 
 
Formarea ştiinţei arheologice în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) a fost destul de 

complicată şi a avut de parcurs o cale dificilă. După al Doilea Război Mondial, când Basarabia a fost încor-
porată în URSS, ştiinţa arheologică era în stadiul incipient, lipseau atât centrele ştiinţifico-academice, cât şi 
cadrele de specialişti din acest domeniu. Această situaţie se va menţine pe parcursul anilor `50 ai secolului 
XX [1]. Instituţiile academice şi universitare în această perioadă erau abia în formare, iar Baza Moldovenească 
de Cercetări Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe (AŞ) a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), care 
se va forma după anul 1945, nu era decât o reminiscenţă a Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în 
domeniul Istoriei, Economiei, Limbii şi Literaturii al Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti 
(RASSM). Trecutul acestui institut ţine nemijlocit de însăşi apariţia de mai târziu a Academiei de Ştiinţe, de 
aceea vom expune aici cele mai importante date legate de evoluţia acestei instituţii, care urma să se ocupe şi 
de cercetările arheologice din RSSM. 

La 30 decembrie 1926, pe lângă Comisariatul Poporului pentru învăţământ s-a constituit Comitetul Ştiinţific 
Moldovenesc cu statut de instituţie ştiinţifică supremă a RASS Moldoveneşti. Titulatura colaboratorilor comi-
tetului era asemănătoare cu cea a colaboratorilor Academiei de Ştiinţe: membri de onoare, membri titulari, 
membri corespondenţi şi membri colaboratori. Comitetul avea în componenţa sa secţiile de lingvistică, literatură, 
istorie, etnografie, economie, studiul artelor [2]. 

Începând cu anul 1928, în cadrul comitetului funcţiona o bibliotecă ştiinţifică, iar din 1933 este instituită 
secţia de doctorantură. Ulterior, Comitetul Ştiinţific Moldovenesc a fost supus unui şir de reorganizări:  

- în aprilie 1934 – a fost transformat în Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Culturii 
de pe lângă Consiliul Comisarilor Poporului; 

- în luna august 1934 – este reorganizat în Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice ale Ţinutului Natal; 
- în martie 1935 – din nou este denumit Institut Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în domeniul 

Culturii de pe lângă Comisariatul Poporului pentru învăţământ. 
În 1939, în baza lui se formează Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Istoriei, 

Economiei, Limbii şi Literaturii[3]. 
După anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru de către URSS şi formarea RSS Moldoveneşti, Institutul 

Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Istoriei, Economiei, Limbii şi Literaturii a fost transferat la 
Chişinău. În urma izbucnirii războiului sovieto-german, în luna iunie 1941, acest institut a fost evacuat în 
oraşul Buguruslan, regiunea Orenburg, în Rusia [4]. 

Spre finele anului 1944 Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Istoriei, Economiei, 
Limbii şi Literaturii revine la Chişinău, fiind la acea vreme unicul institut ştiinţific din RSSM [5]. În anul 
1945 institutul a fost supus unui control de către o comisie a Comitetului Central al Partidului Comunist 
(bolşevic) din Uniunea Sovietică (în continuare CC al PC (b) din URSS). Această comisie a constatat că 
„institutul se afla într-o situaţie critică şi nu era în stare să-şi onoreze misiunea sa”. Cauzele principale ale 
situaţiei date erau: lipsa cadrelor de înaltă calificare, a unor publicaţii periodice ştiinţifice şi, îndeosebi, lipsa 
unei finanţări adecvate. Pentru a îmbunătăţi situaţia în sfera ştiinţei şi a impulsiona cercetările ştiinţifice, 
comisia a propus crearea unei filiale moldoveneşti a AŞ a URSS, recomandarea fiind susţinută şi de către 
Prezidiul AŞ a URSS [6]. Decizia cu privire la crearea Bazei Moldoveneşti de cercetări ştiinţifice a fost 
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adoptată de Sovietul Comisarilor Poporului (SCP) al URSS la 11 martie 1946. La 12 iunie 1946 a fost 
adoptată Hotărârea nr.583 „Cu privire la crearea Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a URSS în 
or. Chişinău” a SCP al RSSM şi a Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist (bolşevic) 
din Moldova (BP al CC al PC (b)M), conform căreia la 29 iunie 1946 a fost înfiinţată Baza Moldovenească 
de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a URSS, în fruntea căreia este numit academicianul V.P. Volghin [7].  

Din lipsa bazei materiale, a sediului şi a mijloacelor financiare, Baza Moldovenească a început să activeze 
abia în anul 1947. La etapa iniţială, o problemă dificilă o reprezenta insuficienţa cadrelor ştiinţifice, statele 
de personal erau incomplete, iar majoritatea colaboratorilor erau angajaţi, prin cumul, în instituţiile de învăţă-
mânt superior. Toate acestea au influenţat negativ asupra activităţii ştiinţifice a Bazei Moldoveneşti. Ulterior 
au fost întreprinse mai multe acţiuni în vederea pregătirii cadrelor ştiinţifice, dotării instituţiilor de cercetare 
cu utilaj de laborator şi literatură ştiinţifică, dar situaţia a rămas critică pe parcursul anilor ’50–începutul ani-
lor 60 ai sec.XX. 

La 6 octombrie 1949, constatându-se o stare nesatisfăcătoare a lucrurilor în cadrul Bazei Moldoveneşti, 
aceasta va fi transformată într-o simplă Filială Moldovenească a AŞ a URSS, în fruntea căreia s-a aflat 
P.Baranov, iar din anul 1954 Iachim Grosul. Crearea şi aprobarea structurii Filialei Moldoveneşti nu a rezolvat 
însă vechile probleme rămase de la Baza Moldovenească. Principalul impediment era insuficienţa cadrelor ştiinţi-
fice calificate, îndeosebi a celor autohtone.  

Represiunea şi expatrierea, din motive ideologice şi politice, a unei părţi a intelectualităţii în anii 1940-1941 
şi în primii ani postbelici a diminuat substanţial contingentul local al oamenilor de ştiinţă. Prigonirea acestora, 
dar în proporţii mai reduse, a continuat în anii următori. Printre cei circa 618 lucrători din cultură, ştiinţă şi 
învăţământ, eliberaţi din funcţie din motive politice în perioada ianuarie 1949–mai 1950, figurau 11 cercetă-
tori ştiinţifici, dintre care doi au fost deportaţi [8]. 

Printre acei intelectuali din Basarabia care au fost condamnaţi şi deportaţi din motive politice putem să-i 
menţionăm aici pe arheologii Nicolae Moroşan (n.1902, satul Cuconestii Vechi, Basarabia – m. 2 februarie 
1944, Moscova) [9] şi Victor Adiasevici (n.1898, Rogojeni, jud. Soroca ori Orhei? – m. 1966, Băcioi, 
Chişinău) [10], cărora li s-au fabricat dosare.  

Ştiinţa arheologică, ca şi învăţământul superior din RSSM, depindea în întregime de cursul politic al 
liderilor de partid din fosta URSS. Statul sovietic continuă politica represivă la adresa intelectualităţii incomode 
puterii. Pornind de la indicaţiile Plenarei a V-a a CC al PC(b)M, din luna mai 1945, care viza intensificarea 
„activităţii în vederea demascării în presă şi pe cale orală a crimelor comise de ocupanţii germano-români şi 
acoliţii lor – naţionaliştii moldo-români” [11], organele de partid şi ale NKVD-ului au declanşat persecutarea 
„naţionaliştilor moldo-români” din rândurile intelectualilor. Erau declaraţi suspecţi – sau chiar elemente 
ostile – cei care studiaseră în străinătate (România, Italia, Franţa ş.a.), fiii sau fiicele de chiaburi, târgoveţi, 
moşieri, preoţi sau, pur şi simplu, cei care se aflaseră pe „teritoriul ocupat” între 1941-1944 [12]. 

La etapa iniţială, formarea şi consolidarea potenţialului de cadre ştiinţifice a avut loc mai mult pe cale 
extensivă, prin atragerea savanţilor din Ucraina, Rusia şi din alte republici sovietice. După ce au nimicit com-
pletamente intelectualitatea basarabeană, autorităţile sovietice au purces la crearea unei „noi intelectualităţi” 
conducătoare a societăţii, care, de fapt, va fi alcătuită din mediocrităţi din toate colţurile URSS, numai nu din 
populaţia locală. Această nouă intelectualitate trebuia să reprezinte pătura socială din rândurile muncitorilor şi 
ţăranilor. Noua elită trebuia să fie folosită pentru a forma şi modela „omul sovietic” în RSSM [13]. Puterea 
sovietică a luat imediat măsuri pentru crearea acestei noi „clase” de intelectuali, prin intermediul căreia să 
poată începe procesul de ideologizare a maselor. Autorităţile bolşevice au purces la formarea noilor structuri 
de învăţământ, de la cel primar la cel superior, precum şi la crearea instituţiilor culturale şi ştiinţifice după 
calapodul celor din URSS, pătrunse de ideologia bolşevică. Aceste structuri erau conduse în mare parte de 
bolşevici nepricepuţi. Peste tot a fost întronată limba rusă. Prin hotărârile de partid şi de guvern au fost aduşi 
din întreg spaţiul sovietic aşa-numiţii „specialişti”, care, împreună cu cei din fosta Republică Autonomă 
Moldovenească, au completat în scurtă vreme toate structurile executive şi legislative de partid. În acelaşi mod 
s-a procedat atunci când au fost create noile structuri ştiinţifice. „Specialişti” nou-veniţi aveau o pregătire 
intelectuală slabă, iar majoritatea din ei nu cunoşteau limba, cultura şi tradiţiile băştinaşilor, ceea ce a produs de 
la bun început o ruptură între cei veniţi şi cei localnici [14]. 

 Se întreprindeau măsuri în vederea pregătirii cadrelor ştiinţifice locale prin intermediul doctoratului 
(aspiranturii). Asemenea instituţii de pregătire a cadrelor ştiinţifice au fost deschise în anul 1948 la Institutul 
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Pedagogic din Chişinău şi la Universitatea de Stat din Chişinău, iar 1949 şi la Filiala Moldovenească a AŞ a 
URSS. La începutul anului 1953, la doctorat la Filiala Moldovenească îşi făceau studiile 26 de persoane, 
dintre care 6 erau delegaţi la instituţiile ştiinţifice din Moscova şi Leningrad. În această perioadă doctorantura a 
fost absolvită doar de 3 persoane, dintre cele 20 prevăzute de plan. Problemele principale cu care s-a confruntat 
doctoratul în primii ani de funcţionare erau acoperirea parţială a locurilor planificate, exmatricularea doctoranzilor, 
lipsa experienţei în pregătirea cadrelor prin doctorat. 

Pe parcursul anilor '50 ai sec. XX au fost întreprinse mai multe măsuri orientate spre ameliorarea situaţiei 
şi perfecţionarea sistemului de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin intermediul doctoratului. Prin Hotărârea 
comună a CC al PC(b)M şi a Sovietului de Miniştri al RSSM din 30 octombrie 1956 „Despre măsurile pentru 
perfecţionarea pregătirii şi atestării cadrelor ştiinţifice şi pedagogice” s-a stabilit că la doctorat puteau fi ad-
mise doar persoanele care aveau cel puţin 2 ani vechime în muncă în domeniul specialităţii alese, cu excepţia 
unor specialităţi ale ştiinţelor reale, cărora li se permitea admiterea la aspirantură imediat după absolvirea fa-
cultăţii. A fost suprimată treapta de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare numită „post-doctorat" 
din motivul că ea nu corespundea cerinţelor de atunci. Teza de doctor habilitat, care în anii de până la 1956 
putea fi elaborată în perioada „postdoctoratului", acum urma să constituie rodul unei munci de cercetare în 
instituţiile ştiinţifice sau în cele de învăţământ superior [15]. 

Sistemul de doctorat a avut rolul principal în pregătirea cadrelor ştiinţifice în ansamblu pe republică. Până în 
anul 1958 această instituţie de învăţământ postuniversitar a fost absolvită de peste 200 de persoane. În anul 
1955 la doctoratul Filialei Moldoveneşti se pregăteau cadre ştiinţifice la 18 specialităţi inclusiv în istorie şi 
arheologie. O altă formă de pregătire a cadrelor ştiinţifice era delegarea tinerilor specialişti şi absolvenţi ai institu-
ţiilor de învăţământ superior pentru a-şi face doctoratul în centrele ştiinţifice şi universitare din URSS. 

Anumite succese au fost obţinute în pregătirea cadrelor ştiinţifice din rândurile populaţiei autohtone. 
Conform statisticilor, în 1950 în URSS activau în calitate de cercetători ştiinţifici doar 126 de moldoveni, în 
1955 numărul acestora a atins cifra de 305, iar în anul 1960 contingentul cercetătorilor ştiinţifici moldoveni 
constituia 590 de persoane [16]. 

În primii ani de activitate, Baza moldovenească a acordat o atenţie deosebită organizării şi desfăşurării 
expediţiilor ştiinţifice. Acestea aveau scopul de a studia solul, flora, fauna, mineralele utile, resursele de apă, 
plantaţiile de vii, colectarea materialelor de arheologie şi etnografie, de folclor şi a celor dialectale. Astfel au 
fost acumulate informaţii preţioase, care ulterior au servit drept bază pentru realizarea cercetărilor ştiinţifice [17]. 
Una dintre direcţiile de cercetare ale Bazei Moldoveneşti era şi „studierea problemelor de istorie, arheologie 
şi etnografie a poporului moldovenesc” [18]. Pentru a acoperi această direcţie ştiinţifică, în cadrul Bazei 
Moldoveneşti, în anul 1946, а fost înfiinţat Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură, cu domeniile de istorie şi 
arheologie, de limbă şi dialectologie, de literatură şi folclor. Institutul dat se va separa în anul 1958, creându-
se două institute distincte, cel de Istorie şi cel de Limbă şi Literatură [19]. Acest lucru a fost, într-o oarecare 
măsură, un factor pozitiv pentru ştiinţa istorică în general, dar şi pentru ştiinţa arheologică în mod special, 
deoarece la şedinţele plenare ale Institutului vor fi abordate doar subiecte ce ţin de istorie, arheologie şi 
etnografie, dar nu şi acelea care vizau limba, teoria literară ş.a. Fiind separate, aceste două domenii vor putea 
evolua aparte şi vor avea posibilitatea să se specializeze mai aprofundat. Ca să dăm un exemplu, vom 
menţiona doar câteva neajunsuri în activitatea Secţiei de istorie şi arheologie, semnalate în raportul din 1955 
despre activitatea de cercetare şi ştiinţifico-organizatorică a Filialei Moldoveneşti. Conform acestui raport, 
activitatea secţiei era complicată din cauza: 

a) numărului exagerat de şedinţe în cadrul secţiei, care nu avea posibilitatea să discute, în termenele 
stabilite toate lucrările finisate; 

b) completării insuficiente a secţiei cu cadre calificate. Se recomanda a consolida secţia de istorie cu specia-
lişti în arheologie, etnografie etc.; 

c) pe lângă faptul că secţia are insuficienţi colaboratori, ei nici nu au o specializare calificată. Astfel că 
toţi lucrătorii din secţia istorie sunt nevoiţi să citească lucrări din domeniul arheologiei, iar arheologii – din 
domeniul istoriei din „perioada sovietică” etc. [20]. 

Acestea şi alte probleme au condiţionat faptul că deja în 1955 se punea problema separării Institutului de 
Istorie, Limbă şi Literatură în două institute: Institutul de Istorie şi Arheologie şi Institutul de Limbă şi 
Literatură [21]. 

În ceea ce priveşte cercetările arheologice după anul 1945, atât în RSSM, cât şi în regiunile învecinate s-
au desfăşurat în condiţii destul de dificile. Cauzele acestei situaţii au fost generate de: 
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-  lipsa totală a cadrelor specializate ca urmare a politicii de persecuţie pe criterii politice şi ideologice; chiar 
şi ulterior investigaţiile arheologice pe teritoriul RSSM vor fi întrerupte în anii de teroare stalinistă în URSS [22]; 
- foametea forţată şi seceta din anii 1946 şi 1947; 
- deportările în masă; 
- lipsa unor instituţii adecvate de cercetare; instituţiile academice şi universitare se aflau încă în formare; 
- urmările dezastruoase ale războiului etc. 

Unul dintre primii arheologi care a întreprins săpături arheologice pe teritoriul RSSM, relatează despre 
dificultăţile acestei perioade în felul următor: „Tancurile stăteau încă arse pe drumuri. Minele prin podgorii 
explodau – aceasta era un lucru obişnuit pe acele timpuri, iar noi ne târam pe pământ pentru a colecta 
cioburile în rucsacuri, în timp ce de la el mirosea a acid” [23]. 

În zilele de 1-5 iulie 1946 la Kiev, sub egida Institutului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe al RSS 
Ucrainene, s-a desfăşurat conferinţa unională „Perspectivele dezvoltării arheologiei în URSS”. Directorul 
acestui institut, academicianul, P.P. Efimenko [24], prezentând comunicarea: „Programul cercetărilor arheo-
logice în RSSM” a schiţat viitorul arheologiei în spaţiul Pruto-Nistrean [25]. 

Primele cercetări pe teritoriul Basarabiei în perioada sovietică, de regulă, erau efectuate de către arheologii 
veniţi din Moscova, Kiev, Leningrad (actualul Sankt Petersburg), Odessa, Lvov etc., dar pe parcursul acestei 
lucrări îşi vor aduce contribuţia şi arheologii din RSSM. Fondatori ai ştiinţei arheologice sovietice moldove-
neşti sunt considerate în istoriografie, următoarele personalităţi: academicianul P.P. Efimenko (1884-1969), 
doctorii în ştiinţe istorice T.S. Passec (1903-1968), S.N. Bibicov (1908-1988), G.D. Smirnov (1903-1979) 
precum şi G.P. Sergheev (1907-1974) [26]. 

Despre arheologul rus Georgii Dmitrievici Smirnov (n. 5 aprilie 1903, s. Bukrino, reg. Reazan, Rusia – m. 
mai 1979, Chişinău) am vorbit anterior întru-un articol din Revista Arheologică [27], din aceste considerente vom 
aduce la cunoştinţă doar câteva date noi despre personalitatea sa. Arheologul, G.D. Smirnov îşi începe activitatea 
în cadrul Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti, pe 17 ianuarie 1947, fiind 
angajat în calitate de cercetător ştiinţific inferior [28]. Anterior el activase în calitate de istoric, arheolog şi 
cercetător ştiinţific superior în cadrul Secţiei arheologia triburilor scitico-sarmatice şi oraşelor vechi de la 
Institutul de Arheologie al AŞ din RSS Ucraineană [29]. Trebuie să subliniem faptul că adeseori în 
istoriografie este interpretată greşit venirea arheologului în RSSM. Astfel, se vehiculează adeseori părerea 
precum că el a abandonat funcţia de colaborator ştiinţific superior la Institutul de Arheologie şi Istorie 
Veche al AŞ din Ucraina şi a venit ca simplu colaborator ştiinţific la Secţia de economie, istorie, limbă şi 
literatură a Bazei de cercetări ştiinţifice din Moldova a AŞ din URSS [30]. Nu e chiar aşa, deoarece în primul 
rând, el nu a venit benevol în RSSM, ci a fost obligat să respecte ordinul academicianul P.P. Efimenko, care era 
directorul Institutului de Arheologie din RSS Ucraineană. În altă ordine de idei, în cererea sa adresată lui 
I.Ciobanu, director al Bazei de cercetări ştiinţifice din Moldova a AŞ din URSS pe data de 5 ianuarie 1947, 
roagă să fie angajat în calitate de cercetător ştiinţific superior [31], ceea ce nu a obţinut, fiind angajat în calitate 
de cercetător ştiinţific inferior. Deocamdată nu ştim care sunt cauzele acestor discrepanţe sau neînţelegeri ale 
lucrurilor de atunci, dar în prima fişă de atestare dată de către directorul I.Ciobanu, se menţiona că: „G.D. Smirnov 
întârzie cu concluziile cercetărilor arheologice”, atestându-l în funcţia de cercetător ştiinţific inferior [32]. Cu 
toate acestea, anume el va depune toate eforturile pentru a crea în cadrul Institutului de Istorie, Limbă şi Lite-
ratură, o secţie de arheologie şi etnografie, fiind numit şef al secţiei respective din data de 1 mai 1956 [33]. 
În anul următor, pe lângă secţia de arheologie şi etnografie este înfiinţat Muzeul de Arheologie „în care au 
fost concentrate obiecte unice privind dezvoltarea culturii materiale a populaţiei din spaţiul Pruto-Nistrean şi 
din stânga Nistrului, din epoca paleoliticului până în secolul al XVII-lea”[34]. Scopul activităţii muzeului era 
salvarea patrimoniului arheologic provenit din săpături arheologice şi „reflectarea evoluţiei culturii materiale 
şi spirituale a comunităţilor de la paleolitic până în zilele noastre” [35]. 

La început, lucrările arheologilor se limitau doar la căutarea monumentelor străvechi şi descrierea lor. 
Primele direcţii de cercetare erau următoarele: studierea monumentelor din epoca pietrei, a celor din perioada 
slavo-rusă şi a celor moldoveneşti din perioada medievală, mult mai târziu vor fi cercetate şi alte epoci [36]. 
Aceste direcţii nu vor fi modificate până la sfârşitul anilor `50 ai sec.XX, fiind o reflectare mai clară a unei 
politizări masive a ştiinţei arheologice în perioada de ocupaţie sovietică [37]. 

În luna noiembrie 1945, academicianul P.P. Efimenko a întreprins o vizită în RSSM şi în apropiere de 
satul Costeşti (raionul Râşcani), în locul numit „La Perla”, a depistat un bogat material ceramic din perioada 
neolitică. Anterior, în anul 1928, Nicolae N. Moroşan (1902-1944) cercetase aceste împrejurimi [38]. 
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În acelaşi an, la sfârşitul lunii octombrie–începutul lunii noiembrie, un mic grup de arheologi ucraineni 
din Kiev, în frunte cu colaboratorul ştiinţific superior al Institutului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe din 
Ucraina, Irina V. Fabricius (1882-1966) [39], nu departe de satul Copanca, lângă lacul Rotunda din fostul 
judeţ Bender, va efectua cercetări de suprafaţă în baza invitaţiei Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţi-
fice în domeniul Istoriei, Economiei, Limbii şi Literaturii [40]. De asemenea, vor fi examinate de către acest 
grup de arheologi şi zonele din împrejurimile oraşului Tiraspol şi ale satelor Parcani, Ternovca, Sucleia, 
Cioburciu etc. Ei au marcat pe hartă, în apropierea satelor Chiţcani şi Copanca, o serie de movile şi vestigii 
ale câtorva aşezări ale geţilor (dar pe care le considerau ale sciţilor, deoarece pe atunci încă nu se cunoştea 
despre cultura getică în spaţiul Pruto-Nistrean) şi ale culturii Cerneahov [41].  

Totuşi, cercetările arheologice de bază şi sistematice pe teritoriul Moldovei s-au început abia în anul 1946 
şi au fost coordonate, conform deciziei Sovietului Poporului al RSSM din data de 21 decembrie 1945, prin 
care se hotăra organizarea cercetării arheologice în Moldova. Se considera că anterior nu au fost întreprinse 
astfel de cercetări, în special în perioada anilor 1918-1944 [42]. 

Prima expediţie a început la 30 iunie 1946, după planul şi sub conducerea academicianului P.P. Efimenko [43] 
şi a avut următoarea componenţă: G.D. Smirnov, şef-adjunct al cercetărilor arheologice din Moldova, trimis de 
la Institutul de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a RSS Ucrainene, cercetătorul ştiinţific superior I.I. Mişceriuk, 
cercetătorul ştiinţific inferior V.M. Adiasevici de la Filiala Moldovenească, aspirantele Institutului de Istorie 
a Culturii Materiale al Academiei de Ştiinţe a URSS, A.V. Gusarkina şi O.D. Daşcevskaia, precum şi aspi-
ranta Universităţii de Stat din Moscova, A.I. Meliukova [44]. 

Printre primele expediţii arheologice vom aminti aici şi expediţia complexă organizată de Institutul de 
Istorie a Culturii Materiale al AŞ a URSS şi Institutul de Istorie, Limbă şi literatură al Filialei Moldoveneşti a 
Academiei de Ştiinţe a URSS sub conducerea generală a lui T.S. Passek şi M.V. Voievodski (1903-1948) din 
vara anului 1947, care avea drept scop cercetarea monumentelor paleolitice şi tripoliene [45]. Din 1950, în 
RSSM va activa expediţia arheologică Pruto-Nistreană condusă de către G.B. Fiodorov (1917-1992), care se 
preocupa de studierea monumentelor din evul mediu. 

O atenţie deosebită în RSSM era acordată protejării patrimoniului istoric şi cultural, inclusiv a celui arheo-
logic şi colecţionării monumentelor arheologice. Astfel, Sovietul Miniştrilor al URSS, pe data de 14 octombrie 
1948, adoptă Hotărârea nr.3898 „Despre măsurile privind îmbunătăţirea ocrotirii monumentelor de cultură” 
care stabilea necesitatea elaborării şi adoptării unei Instrucţii privind evidenţa, înregistrarea şi întreţinerea 
monumentelor arheologice şi istorice. Ea obliga ministerele culturii şi alte organe de resort din republicile 
unionale ca în perioada 1948-1949 să fie puse la evidenţă toate monumentele arheologice şi istorice descope-
rite, care urmau a fi introduse în Lista de stat a monumentelor de cultură [46]. Hotărârea cuprindea şi o anexă 
intitulată „Regulamentul despre ocrotirea monumentelor de cultură”, conform căreia toate monumentele erau 
divizate în patru grupuri: monumente de arhitectură, de artă, arheologice şi monumente istorice. În anexă erau 
specificate şi condiţiile de protecţie a monumentelor arheologice, printre care:  

- săpăturile arheologice urmau a fi efectuate numai de persoanele autorizate;  
- materialul arheologic descoperit urma să fie depozitat, fără a-l lăsa localnicilor care îl foloseau în construcţii;  
- organizarea zonelor de protecţie în jurul monumentului arheologic;  
- interzicerea săpăturilor efectuate de căutătorii de comori [47]. 
Prin Hotărârea nr.133 din 22 februarie 1949 a Sovietului Miniştrilor al RSSM este aprobat „Regulamentul 

privind evidenţa, înregistrarea şi întreţinerea monumentelor arheologice şi istorice pe teritoriul RSSM”. 
Conform acestei hotărâri, toate piesele de patrimoniu depistate în cadrul săpăturilor arheologice urmau a fi 
transmise Bazei Moldoveneşti pentru cercetare, după aceasta trebuiau depozitate pentru păstrare şi conser-
vare în fondurile Muzeului istoric de Stat al ţinutului natal [48]. 

În concluzie, ţinem să precizăm că după cel de-al Doilea Război Mondial au început să fie puse bazele 
ştiinţei arheologice în RSSM, prin crearea instituţiilor academice şi universitare care aveau în planurile lor de 
cercetare şi studierea monumentelor arheologice. Astfel s-a format un colectiv de specialişti în domeniul 
arheologiei, dar care au fost educaţi în spiritul ideologiei comuniste şi direcţionaţi de către organele de partid 
spre cercetarea acelor probleme care puteau servi mai bine propagandei sovietice. Continuă, de asemenea, 
politica represivă faţă de intelectualitatea incomodă puterii, ceea ce a dus la extirparea şi la marginalizarea 
totală a cadrelor calificate chiar şi în rândul arheologilor, de care se ducea şi aşa lipsă pe această bucată de 
pământ. În mediul cadrelor didactice şi al cercetătorilor ştiinţifici era o situaţie obişnuită ca conducerea de 
partid să dea indicaţii ce teme trebuiau să fie cercetate şi ce teme nu meritau o atenţie deosebită.  
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