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Rezumat
Experienţe și perspective în domeniul cartografierii 

patrimoniului cultural și istoric 
din Republica Moldova

În Republica Moldova au fost întreprinse un şir de în-
cercări de cartografiere a patrimoniului istoric şi cultural, 
acestea însă nu s-au încununat de succes; până în prezent 
nu au fost elaborate atlase istorice şi etnografice.

În anii 1960–1961, o echipă în frunte cu N. Mohov 
s-a ocupat de elaborarea unui atlas istoric. Manuscrisul 
nu a fost publicat. În anii ‛60, o echipă mixtă a lucrat la 
elaborarea Atlasului regional al Ucrainei, Bielorusiei şi Mol-
dovei. Din cauza represiunilor asupra ştiinţei etnografice 
din RSSU, acesta nu a mai fost finalizat. Echipa din RSSM 
condusă de V. Zelenciuc a continuat munca în vederea re-
alizării Atlasului istorico-etnografic al RSS Moldoveneşti, 
dar nici acesta n-a fost publicat. 

În anii 1973–1975 a fost editată seria Harta arheologi-
că a RSS Moldoveneşti în 8 volume. De succes s-au bucurat 
şi lingviştii de la AŞM, care au editat, în anii 1968–1973, 
Atlasul lingvistic moldovenesc în 4 volume (ALM), iar în 
anii 1993–2003 Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basara-
bia, nordul Bucovinei, Transnistria (ALRR, Bas.). O expe-
rienţă reuşită, de asemenea, constituie hărţile turistice ale 
Republicii Moldova. 

Cu toate acestea, în Republica Moldova sunt acu-
mulate cunoştinţe şi experienţă importantă în ce priveşte 
utilizarea metodelor cartografice de cercetare în domeniul 
ştiinţelor umanistice, care, coagulate, pot contribui la rea-
lizarea unor atlase ale patrimoniului cultural. 

Cuvinte-cheie: cartografierea culturală, atlas, hartă, 
patrimoniu cultural, Republica Moldova.

Резюме
Опыт и перспективы в области картирования 

культурного и исторического наследия 
Республики Молдова

В Республике Молдова был предпринят ряд по-
пыток картографировать историческое и культурное 
наследие; они не увенчались успехом, до сих пор не 
разработаны исторические и этнографические атласы.

В 1960–1961 гг. научный коллектив под руковод-
ством Н. Мохова занимался разработкой историческо-
го атласа. Рукопись не была опубликована. В 1960-х гг. 
смешанная научная группа трудилась над разработкой 
Регионального атласа Украины, Беларуси и Молдавии. 
Из-за преследования этнографической науки в УССР 
атлас не был закончен. Команда из МССР во главе с 
В. Зеленчуком продолжила работу по реализации 
Историко-этнографического атласа Молдавской ССР, 
но и на этот раз он не был опубликован.

В 1973–1975 гг. была издана серия Археологиче-
ская карта Молдавской ССР в 8-ми томах. Успех име-
ли также и лингвисты из АН МССР, опубликовавшие 
в 1968–1973 гг. Молдавский лингвистический атлас в 
4-х томах (АLМ), а в 1993–2003 гг. – Румынский линг-
вистический атлас по регионам. Бессарабия, Северная 
Буковина, Приднестровье (ALRR, Bas.). Туристические 
карты Республики Молдова также представляют со-
бой успешный опыт.

В Республике Молдова накоплены важные зна-
ния и опыт в использовании картографических мето-
дов при исследованиях в области гуманитарных наук, 
которые, в своей совокупности, могут способствовать 
разработке атласов культурного наследия.

Ключевые слова: культурное картирование, ат-
лас, карта, культурное наследие, Республика Молдова.

Summary
Experiences and perspectives in the field of mapping 
the cultural and historical heritage of the Republic 

of Moldova

A number of attempts to map the historical and cul-
tural heritage have been undertaken in the Republic of 
Moldova, though they have not been successful. Historical 
and ethnographic atlases have not been developed so far.

In the years 1960–1961, a team led by N. Mohov dealt 
with the elaboration of a historical atlas. The manuscript 
was not published. In the 1960s, a mixed team worked on 
the development of the Regional Atlas of Ukraine, Belarus 
and Moldova. Because of the repression of the ethnograph-
ic science in the Ukrainian SSR, it has not been finalized. 
The team from the Moldavian SSR led by V. Zelenciuc 
continued its work on the realization of the Historical and 
Ethnographic Atlas of the Moldavian SSR, which has not 
been published either.

In the years 1973–1975, the series of the Archaeologi-
cal Map of the Moldavian SSR was published in 8 volumes. 
The linguists from the Academy of Sciences of Moldova, 
who in 1968–1973 published the Moldavian Linguistic At-
las in 4 volumes (ALM), and in 1993–2003 the Romanian 
Linguistic Atlas of the Regions Bessarabia, Northern Bu-
kovina, Transnistria (ALRR, Bas.) enjoyed attainment. The 
tourist maps of the Republic of Moldova also constitute a 
successful experience. 

However, important knowledge and experience is 
gained in the Republic of Moldova regarding the use of 
cartographic research methods in humanities, which, co-
agulated, can contribute to the completion of cultural heri-
tage atlases.

Key words: cultural mapping, atlas, map, cultural 
heritage, Republic of Moldova.
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EXPERIENŢE ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL CARTOGRAFIERII PATRI-
MONIULUI CULTURAL ŞI ISTORIC DIN REPUBLICA MOLDOVA
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Cartografierea digitală a patrimoniului cultu-
ral reprezintă o direcţie inovativă şi în dezvoltare în 
numeroase ţări ale lumii, care oferă soluţii ştiinţifice 
pentru valorificarea patrimoniului cultural. Pentru 
această direcţie de cercetare ştiinţifică şi de activitate 
practică, într-un şir de ţări s-a încetăţenit termenul 
cultural mapping (cartografierea culturală). Se mai 
utilizează şi alţi termeni apropiaţi: cultural resource 
mapping (cartografierea resurselor culturale), cultu-
ral landscape mapping (cartografierea peisajelor cul-
turale), paticipatory GIS (sisteme geoinformaţionale 
comune). 

Termenul de cultural mapping este utilizat frec-
vent de UNESCO în documentele sale. Prin acest 
termen se înţelege procesul identificării, inventarie-
rii, salvgardării şi reprezentării cartografice a valori-
lor culturale materiale şi nemateriale ale regiunilor, 
comunităţilor locale. UNESCO abordează metodica 
cultural mapping drept o cale de păstrare a diversităţii 
etnoculturale, punând accent pe cartografierea patri-
moniului cultural al popoarelor băştinaşe şi al comu-
nităţilor locale. Una din lucrările importante în acest 
sens este Cultural mapping and indigenous peoples. A 
report for UNESCO, autor P. Poole [18]. Lucrarea este 
dedicată teoriei şi practicii cartografierii patrimoniu-
lui etnocultural al popoarelor băştinaşe.

Tehnologic, practica Cultural mapping a parcurs 
calea de la hărţile imprimate pe hârtie şi modele 3D 
fizice, la utilizarea tehnologiilor GIS şi utilizarea ser-
viciilor online. Astăzi există instrumente performan-
te GIS şi online care pot servi la realizarea tehnică a 
obiectivelor propuse. Sunt numeroase proiecte reali-
zate în acest sens în lume care pot servi drept modele 
sau inspiraţie în realizarea unor obiective în acest do-
meniu în Republica Moldova. De exemplu: Tools for 
Safeguarding Culture [22]; The UNESCO Silk Road 
Online Platform [21], Atlasul Etnografic Român on-
line [4].

Hărţile patrimoniului cultural pot contribui 
la soluţionarea unor sarcini de ordin ştiinţific prin 
stimularea sau deschiderea unor noi perspective în 
cercetare, realizarea unor noi cunoştinţe referitoare 
la arealele de răspândire a anumitor culturi, trăsături 
specifice sau generale, ne oferă răspunsuri concrete 
privind procesele de migraţie şi răspândire a elemen-
telor culturii materiale şi imateriale etc.

Hărţile patrimoniului cultural sunt instrumente 
eficiente pentru planificarea economică şi crearea in-
frastructurii turismului. Obiectele culturii materiale 
şi imateriale localizate pe hartă pot contribui la o mai 
eficientă organizare a traseelor turistice, pot oferi in-
formaţii cu privire la concentrarea elementelor cultu-
rale pe regiuni, ţinând cont şi de natura lor, originea 
etnoculturală. Proiectările în sistemele GIS oferă un 

spectru de utilizare mult mai vast, acestea ţin şi de 
proiectările inginereşti, sistematizarea digitală, dez-
voltarea continuă a bazelor de date. 

Diversitatea etnică în acest sens oferă un avantaj, 
deoarece cartografierea elementelor etnoculturale ale 
minorităţilor etnice ilustrează diversitatea şi bogăţia 
culturală a regiunilor, ceea ce trezeşte interes din 
punct de vedere nu doar ştiinţific, dar şi economic 
şi, mai ales, turistic. O primă etapă a cartografierii 
patrimoniului cultural al Republicii Moldova şi ela-
borarea unui atlas al patrimoniului cultural trebuie 
să o constituie, în opinia noastră – valorificarea expe-
rienţei existente în acest domeniu sub aspect teoretic, 
tehnologic şi practic. 

În prezentul articol ne-am propus să facem o 
sinteză a experienţelor de utilizare a metodelor car-
tografice în ştiinţele umanistice din Republica Mol-
dova şi a celor de elaborare şi editare a unor atlase 
cu caracter socio-umanistic. Ţinem să menţionăm, 
de asemenea, că o astfel de abordare este efectuată în 
premieră; despre procesul elaborării hărţilor în şti-
inţele umanistice nu s-a mai scris vreun studiu, iar 
despre cazurile particulare de editare a unor hărţi sau 
atlase ne vom referi în continuare.

În anii 1960–1970, în instituţiile de cercetare din 
RSS Moldovenească din incinta Academiei de Ştiinţe 
a RSS Moldoveneşti au fost întreprinse primele încer-
cări de cartografiere a patrimoniului istoric şi cultural 
al ţării, de elaborare a unor atlase cu caracter istoric şi 
etnografic. Cercetările arheologilor şi istoricilor sunt, 
şi până în prezent, uneori însoţite de anumite hărţi 
schematice ale evenimentelor şi proceselor. Dar uti-
lizarea metodei cartografice în cercetările istoricilor 
şi etnografilor începe să fie implementată mai pe larg 
în RSSM, odată cu trasarea acestor direcţii la nivelul 
Academiei de Ştiinţe a Uniunii Sovietice şi iniţierea 
unor proiecte unionale de elaborare a atlaselor.

Vom constata că perioada sovietică cunoaşte mai 
multe încercări de elaborare a unor atlase referitoa-
re la istoria Moldovei. În anii 1960–1961, o echipă de 
cercetători din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei, Secţia Etnografie şi Studiul Artelor, în frunte cu 
N. Mohov, s-au ocupat de elaborarea unui atlas istoric 
[2, d. 2, f. 1-32]. Din echipa care a lucrat la proiectul 
Atlasului de istorie a Moldovei au făcut parte un şir 
de cercetători cunoscuţi din RSS Moldovenească, iar 
unii şi în Republica Moldova, mai târziu: N. Chetra-
ru, V. Marchevici, E. Ricman, N. Rafalovici, I. Hâncu, 
P. Bârnea, L. Dmitriev, D. Dragnev, D. Şemeacov, 
M. Muntean, V. Zelenciuc, Ia. Grosul, Ia. M. Co-
panschi, N. Moldovan, Z. Ivanova, I. Levit, M. Ghiţiu.

Se preconiza editarea unui atlas de Istoria Mol-
dovei care conţinea 32 de hărţi. Manuscrisul prezen-
tat ca lucrare finalizată conţine hărţi referitoare la 
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spaţiul pruto-nistrean, dar şi la cel al Ţării Moldovei, 
începând cu epocile preistorice până la sfârşitul ce-
lui de al Doilea Război Mondial: 1) Monumente ale 
Paleoliticului; 2) Aşezările tripolienilor din mileniile 
IV–III î. e. n.; 3) Dacia romană şi Cultura Cerneahov 
(sec. II–IV e. n); 4) Aşezările slave din sec. VI–XII; 
5) Moldova în sec. XIV – prima jum. a sec. XVI; 
6) Moldova. Aşezările sec. XV; 7) Moldova (pri-
ma jum. a sec. XVI–XVII); 8) Moldova sec. XVIII; 
9) Moldova sec. XVIII; 10) Moldova. Numărul şi den-
sitatea populaţiei, anul 1774; 11) Densitatea şi numă-
rul mediu al locuitorilor în localităţi (1774); 12) Lo-
calităţile (conform catagrafiei din 1774); 13) Prisăcile 
în Moldova; 14) Creşterea ovinelor în Ţara Moldo-
vei; 15) Culturile cerealiere în Ţara Moldovei, 1810; 
16) Distribuirea suprafeţelor după destinaţie în gu-
bernia Basarabia; 17) Culturile cerealiere. Structura 
suprafeţelor arabile; 18) Iarmaroacele în gubernia 
Basarabia (prima jum. a sec. XIX); 19) Cultivarea vi-
ţei de vie în gubernia Basarabia (înc. sec. XX); 20) 
Numărul de vite în gubernia Basarabia; 21) Distribu-
irea pământurilor guberniei Basarabia după categoria 
socială a proprietarilor; 22) Numărul şi componenţa 
etnică a populaţiei oblastei Basarabia în anul 1856; 
23) Numărul şi componenţa etnică a guberniei Basa-
rabia în anul 1897; 24) Mişcarea ţărănească în Basa-
rabia 1861–1872; 25) Mişcarea agrară în timpul pri-
mei revoluţii ruse (1905–1907); 26) Mişcarea revo-
luţionară de eliberare în Basarabia (1921–1940); 27) 
Intervenţia militară şi Războiul Civil (1918–1920); 
28) RASS Moldovenească (harta administrativ-po-
litică); 29) RASS Moldovenească (harta economică); 
30) Mişcarea de rezistenţă şi de partizani în Moldova 
(1941–1944); 31) Eliberarea Moldovei în 1944; 32) 
Instaurarea puterii sovietice (1917–1918) [2, d. 2, f. 
1-32]. 

Unele hărţi cuprinse în manuscris au fost per-
fectate de autori şi au fost publicate în reviste de spe-
cialitate sau alte lucrări ale acestora. Vom menţiona 
harta lui P. Bârnea, care a fost elaborată în cadrul In-
stitutului de Istorie – „Harta amplasării localităţilor 
rurale ale Moldovei în sec. XV” [1, d. 85, f. 1]. Auto-
rul a publicat harta sa în 1966 în revista Проблемы 
географии Молдавии (Probleme ale geografiei Mol-
dovei) [24]. Cea mai mare parte a hărţilor incluse în 
manuscris nu au văzut lumina tiparului, atlasul nu a 
fost dus la sfârşit, acesta necesitând continuarea cer-
cetărilor şi o mai bună documentare, dar, probabil, 
din cauza că la acea etapă au existat alte subiecte mai 
prioritare, manuscrisul nu a fost dus până la etapa de 
editare. Ţinem să remarcăm că lucrarea Atlasul istoric 
al Moldovei a fost elaborată în anul 1966, de pe prin-
cipii de clasă şi de pe poziţiile ideologice ale Uniunii 
Sovietice. Subiectele, începând cu anul 1917, sunt 

abordate în conformitate cu tendinţele istoriografiei 
oficiale din acei ani. Hărţile 26–32 reflectă atitudinea 
oficială faţă de subiectele legate de aflarea Basarabiei 
în cadrul României şi de perioada celui de al Doilea 
Război Mondial şi poziţia oficială propagată.

Cu toate acestea, desprindem în şirul de hărţi 
analizat rezultate ale cercetărilor şi investigaţiilor au-
torilor. Interesante şi preţioase sunt mai ales elabo-
rările referitoare la preistorie şi epoca antică, epocile 
medievală şi cea a aflării Basarabiei în componenţa 
Imperiului Rus (1812–1917). Astăzi informaţia ilus-
trată cartografic în aceste hărţi ni s-ar părea insufi-
cientă, deoarece, având acces la numeroase cercetări 
care au urmat anului 1966, dispunem de cunoştinţe 
mai multe despre istoria Ţării Moldovei şi a Basara-
biei. În ce priveşte modul de realizare a acestor hărţi, 
vom observa calitatea nesatisfăcătoare a acestora, 
ele fiind realizate în creion cu mâna autorilor, cu pi-
xul sau în tuş (foarte rar); de asemenea, lucrarea nu 
conţine referinţe la sursele valorificate, lipsesc datele 
concrete ilustrate grafic. Cu toate acestea, elaborările 
istoricilor din RSSM pot servi pentru documentare 
în vederea elaborării unor hărţi cu utilizarea cunoş-
tinţelor şi metodelor contemporane.

Începând cu anii ʼ50 ai secolului XX, în unele re-
publici unionale a fost trasat obiectivul de a fi elabora-
te atlase etnografice. Ca urmare, în RSFS Rusă au fost 
elaborate Историко-этнографический атлас Сиби-
ри (Atlasul istorico-etnografic al Siberiei) [30], publicat 
în anul 1961, iar concomitent se lucra la un alt atlas, 
care a fost publicat în anul 1970 – Русские. Историко-
этнографический атлас. Из истории русского на-
родного жилища и костюма (Украшение крестьян-
ских домов и одежды). Середина XIX – начало XX в. 
(Ruşii. Atlas istorico-etnografic. Din istoria locuinţei şi 
costumului naţional rus (Decorarea hainelor şi caselor 
ţărăneşti). Mijlocul sec. al XIX-lea – începutul sec. al 
XX-lea) [40]. În anul 1957 s-a început lucrul asupra 
Atlasului istorico-etnografic al ucrainenilor. 

În anii 60–70 ai sec. XX, proiectele de elabora-
re a atlaselor etnografice capătă o largă răspândire. 
La nivelul Academiei de Ştiinţe a URSS, din cadrul 
Institutului de Etnografie de la Moscova a fost lansa-
tă ideea de a elabora atlase etnografice regionale ale 
statelor baltice (Letonia, Lituania, Estonia); ale state-
lor caucaziene (Georgia, Armenia, Azerbaidjan), ale 
Asiei Mijlocii (Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenia), 
ale Kazahstanului. În cadrul acestui proiect s-a lucrat 
şi asupra elaborării Atlasului regional al Ucrainei, Bie-
lorusiei şi Moldovei. Toate atlasele menţionate urmau 
să fie incluse într-un atlas general – Atlasul URSS. 
Dar fiecare dintre atlase trebuia să reflecte particu-
larităţile etnografice ale regiunilor Uniunii Sovietice.
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Atlasul urma să ilustreze cartografic răspândirea 
elementelor culturii materiale şi spirituale ale ucrai-
nenilor, bieloruşilor şi moldovenilor. Iniţial urmau să 
fie pregătite volumele referitoare la tehnica agricolă 
tradiţională, locuinţa şi vestimentaţia tradiţională, iar 
ulterior – cele referitoare la mijloacele de transport, 
alimentaţie, îndeletniciri şi meşteşuguri, tradiţii şi 
obiceiuri, folclorul oral şi muzical. Se preconiza că va 
fi o lucrare complexă care trebuia să servească ştiinţa, 
dar şi industria, avându-se în vedere că elemente ale 
culturii tradiţionale urmau să fie valorificate în pro-
ducerea bunurilor şi în construcţii. Sarcina a fost pusă 
preponderent Institutului de Studiu al Artelor, Folclor 
şi Etnografie „M. T. Rîlski” al Academiei de Ştiinţe 
din RSS Ucraineană, în colaborare cu alte instituţii de 
cercetare – Institutul de Etnografie al AŞ a URSS, Sec-
torul de Etnografie şi Studiul Artelor al Institutului de 
Istorie al AŞ a RSSM şi Institutul de Studiu al Artelor, 
Etnografie şi Folclor din RSS Bielorusă.

Colegiul de redacţie era compus din K. Guslistîi 
(Kiev); M. Rabinovici (Moscova); S. Bruk (Moscova); 
V. Gorlenko (Kiev); V. Zelenciuc (Chişinău); V. Na-
ulko (Kiev) [38, p. 3-5; 28, p. 10].

Iniţial, începând cu anul 1964, s-a preconizat 
elaborarea a trei volume diferite, pentru fiecare re-
publică câte un volum separat, care urmau să reflecte 
cultura materială a RSS Ucrainene, a RSS Moldove-
neşti şi a RSS Bieloruse. Dar, în primul trimestru al 
anului 1965 Secţia de Istorie a AŞ a URSS a decis uni-
ficarea atlaselor ucrainean, moldovenesc şi bielorus 
în unul regional. Au fost organizate expediţii anuale 
în fiecare dintre republici; numeroase întâlniri ale 
echipei şi discuţii asupra metodologiei, chestionare-
lor, structurii atlasului. 

În anul 1969 a fost elaborat Prospectul Atlasului 
istorico-etnografic regional al Ucrainei, Bielorusiei şi 
Moldovei [38], care puncta metodologia, structura, 
obiectivele atlasului. Acesta urma să servească drept 
ghid metodologic pentru toate echipele implicate, 
dar şi în calitate de publicaţie de popularizare a re-
zultatelor muncii până la acea etapă. Prospectul a fost 
completat cu editarea chestionarelor pentru expedi-
ţiile de teren.

Echipa din RSSM în frunte cu V. Zelenciuc s-a 
implicat activ în procesul de elaborare a atlasului, de 
asemenea a organizat numeroase expediţii şi a pre-
gătit material pentru acesta: în rapoartele ştiinţifice 
pentru anii 1965–1969 – expediţiile grupului de lu-
cru compus din V. Zelenciuc, M. Livşiţ; L. Loscutova; 
N. Demcenco şi uneori studenţi de la Universitatea 
din Chişinău au organizat expediţii anume pentru a 
acumula materiale pentru Atlasul istorico-etnografic 
[2, d. 4, f. 1; d. 5, f. 1]. În anul 1965, expediţia s-a des-
făşurat în perioada 5 iulie–8 august în satele: Hansca, 

Buţeni, Costeşti (raionul Lazovsk (astăzi Sângerei)), 
Manta (raionul Cahul), Crihana Veche (raionul Ca-
hul), Răscăieţi (raionul Suvorov (astăzi Ştefan-Vo-
dă)). În anul 1966, expediţia s-a desfăşurat în locali-
tăţi din raioane din Cahul, Râbniţa, Rezina, Briceni, 
precum şi în satul Boian din regiunea Cernăuţi [2,     
d. 5, f. 1]; în anul 1967, în satele Nemirovca (raionul 
Soroca); Gruşca (raionul Râbniţa); Drepcăuţi (raio-
nul Lipcani) [2, d. 6, f. 1].

Obiectivul expediţiei din anul 1966 a fost colecta-
rea materialelor la tema „vestimentaţia” pentru atlasul 
istorico-etnografic şi la alte teme investigate de cer-
cetătorii Sectorului de Etnografie şi Studiul Artelor: 
compartimentele referitoare la vestimentaţie, ţesut, 
ritualuri au fost elaborate de V. Zelenciuc, sculptatul 
în piatră şi lemn – M. Livşiţ, locuinţa tradiţională, 
cultura spirituală a găgăuzilor – M. V. Marunevici, 
uneltele agricole – N. A. Demcenco [2, d. 4, f. 1]. 

Rapoartele cercetărilor ştiinţifice şi ale expe-
diţiilor prezintă o activitate ştiinţifică intensivă şi o 
muncă enormă realizată în cadrul temelor de cerce-
tare şi asupra Atlasului istorico-etnografic. Anual erau 
organizate expediţii în localităţi diferite şi cuprin-
deau reprezentativ întreg teritoriul ţării. În paralel, se 
întreţineau comunicări cu grupele de cercetători din 
RSSU şi RSSB.

Proiectul Atlasului istorico-etnografic regional 
al Ucrainei, Bielorusiei şi Moldovei nu s-a realizat cu 
succes, din cauza unor represiuni asupra ştiinţei et-
nografice, care se afla la intersecţia dintre interesele 
politice şi ştiinţa obiectivă. Cercetarea specificului 
etnocultural al popoarelor URSS deseori era inter-
pretată în cercurile nomenclaturii ca manifestare a 
naţionalismului local, deşi cercetătorilor li se punea 
drept obiectiv de a accentua şi schimbările „pozitive” 
survenite în timpul puterii sovietice. În ştiinţa etno-
grafică ucraineană au avut loc represiuni în sensul 
opririi lucrului asupra elaborării atlasului, asupra 
realizării monografiilor referitoare la cultura tradi-
ţională a ucrainenilor şi asupra constituirii naţiunii 
ucrainene. Din anul 1972, secretarul CC al PCU pen-
tru ideologie V. Malanciuc tindea să-şi impună au-
toritatea de patriot-internaţionalist şi a efectuat un 
şir de acţiuni de lichidare a instituţiilor de cerceta-
re, a unor uniuni de creaţie, organizaţii obşteşti [23,            
p. 166; 24, p. 75]. Au avut loc lichidări de instituţii, un 
şir de destituiri din funcţii. Ca urmare, proiectul re-
alizării Atlasului istorico-etnografic regional al Ucrai-
nei, Bielorusiei şi Moldovei a rămas nefinalizat.

În anii 1977–1979 observăm că în rapoartele 
expediţiei Secţiei de Etnografie şi Studiul Artelor a 
Academiei de Ştiinţe a RSSM s-a revenit la desfăşu-
rarea expediţiilor în vederea realizării Atlasului isto-
rico-etnografic al RSS Moldoveneşti, care urma să de-
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vină parte componentă a Atlasului general al URSS 
[2, d. 21]. În acelaşi timp, cercetătorii ucraineni, 
care au prezentat în publicaţiile lor procesul elabo-
rării Atlasului istorico-etnografic regional al Ucrainei,      
Bielorusiei şi Moldovei – G. Gonciar [26, 27], I. Ghi-
levici [25], nu semnalează revenirea la elaborarea 
unui atlas etnografic al Ucrainei după încetarea cer-
cetărilor asupra acestuia. Acest lucru ne permite să 
afirmăm că în RSSM expediţiile în vederea realizării 
Atlasului istorico-etnografic al RSS Moldoveneşti s-au 
realizat din perspectiva elaborării unui atlas separat 
de cel regional.

În anul 1985, la conferinţa Проблемы атласной 
картографии (Probleme ale cartografierii de atlas), 
care s-a desfăşurat în perioada 28–30 ianuarie în ora-
şul Ufa, M. Marunevici, cercetătoarea din cadrul Sec-
ţiei de Etnografie şi Studiul Artelor a Academiei de 
Ştiinţe a RSSM, a ţinut comunicarea О работе над 
историко-этнографическим атласом Молдавии 
(Cu privire la lucrul asupra Atlasului istorico-etno-
grafic al Moldovei) [35]. Din rezumatul comunicării 
aflăm că se pregătea una din primele ediţii: Locuinţa. 
M. Marunevici a constat că planificarea unui atlas la 
nivel regional a fost pripită şi că nu a fost posibilă reali-
zarea unui atlas regional, din considerentul că aceasta 
presupune un nivel avansat de sinteză a materialului, 
ceea ce nu este posibil fără realizarea unui atlas local. 
Alte cauze ale eşecului au fost: „neclaritatea hotarelor 
etnice, componenţa etnică pestriţă a regiunilor de sud 
ale RSSM şi celor de pe teritoriul Ucrainei din sudul 
Basarabiei; realizarea sintezei cartografice regionale şi 
a generalizării arealelor şi tipologiilor la scara regiunii 
era imposibilă fără etapa primară de cartografiere a 
materialului cu includerea variaţiilor în clasificările 
tipologice, îndeosebi în zonele de contact şi mixte” 
[35]. Prin urmare, au existat un şir de factori obiectivi 
care nu au permis realizarea atlasului istorico-etno-
grafic regional. Distingem şi faptul că cercetările de 
teren necesitau timp, eforturi, iar echipa era relativ 
mică pentru un astfel de proiect ambiţios. 

În anii 1973–1975, un grup de arheologi din RSS 
Moldovenească au elaborat şi editat la editura „Ştiin-
ţa” seria Археологическая карта Молдавской ССР 
(Harta arheologică a RSS Moldoveneşti) în 8 volume. 
Editarea acestei serii a reprezentat o realizare de ex-
cepţie în acea perioadă, care rămâne a fi o ediţie res-
pectată până în prezent. Cercetările din anii ʼ70 ai 
secolului trecut deţin numeroase cunoştinţe care pot 
completa cunoştinţele despre patrimoniul arheologic 
cartografiat şi descris în seria la care ne referim. Co-
lectivul de autori a muncit mai mulţi ani la elabora-
rea acestei Hărţi arheologice, având în vedere şi faptul 
că au avut loc şi câteva încercări nereuşite în anii ʼ60.

Colegiul de redacţie al seriei Harta arheologică a 
RSS Moldoveneşti a fost alcătuit din P. Bârnea, N. Che-
traru, V. Markevici, N. Rafalovici. Au colaborat cerce-
tători consacraţi din RSSM, după cum urmează: vol. 
1) Chetraru N. Monumentele epocilor paleoliticului şi 
mezoliticului [31]; vol. 2) Markevici V. Monumentele 
epocilor neolitic şi eneolitic [34]; vol. 3) Dergaciov V. 
Monumentele epocii bronzului [29]; vol. 4) Lapuşnean 
V., Niculiţă I., Romanovscaia M. Monumentele epocii 
timpurii a fierului [33]; vol. 5) Ricman E. Monumen-
tele sarmaţilor şi triburilor culturii Cerneahov [39]; 
vol. 6) Fiodorov G., Cebotarenco G., Monumentele 
slavilor antici (sec. VI–VIII) [41]; vol. 7) Polevoi L., 
Bârnea P. Monumentele medievale din sec. XIV–XVII 
[37]; vol. 8) Nudelman A. Topografia comorilor şi a 
monedelor singulare găsite [36].

Fiecare volum conţine hărţi speciale pe care sunt 
aplicate monumentele corespunzătoare. Sunt indici 
şi liste ale monumentelor specifice epocilor incluse 
în volume cu descrieri scurte, datări, referinţe.

Toate volumele sunt însoţite de ilustraţii, biblio-
grafie, indice de nume. De asemenea, fiecare volum 
este însoţit de câte un studiu introductiv în care sunt 
prezentate culturile specifice epocii şi sunt explicate 
particularităţile acestora, istoricul cercetării în RSSM.

În domeniul cartografierii patrimoniului arhe-
ologic, relevante sunt hărţile publicate în lucrarea: 
Istoria Moldovei. Epoca preistorică şi antică (până în 
sec. V) [11], realizată de către cercetătorii de la In-
stitutul Patrimoniului Cultural în colaborare cu unii 
colaboratori din alte instituţii, dar şi de peste hotare. 
Lucrarea conţine un şir de hărţi ale monumentelor 
din diferite epoci, ale aşezărilor, grupurilor culturale 
specifice, fortificaţiilor etc. Vom menţiona doar câ-
teva: Situaţia cultural-istorică în sec. XII–X î. Hr. [11, 
p. 319]; Culturi din perioada hallstatiană timpurie 
[11, p. 334]; Monumente getice din sec. VII–III î. Hr. 
[11, p. 423] ş. a. Hărţile menţionate şi altele din acest 
volum ne oferă o viziune clară asupra populării spa-
ţiului dintre Prut şi Nistru în diverse epoci istorice, 
asupra gradului de răspândire a unor culturi în acest 
spaţiu, asupra proceselor demografice şi etnice care 
aveau loc, asupra localizării principalelor situri ar-
heologice din ţară. Aceste rezultate pot servi la car-
tografierea celui mai timpuriu patrimoniu cultural 
care s-a mai păstrat.

Dacă referitor la patrimoniul arheologic sunt 
rezultate remarcabile de cartografiere, vom observa 
lipsa acestora referitor la patrimoniul etnografic, dar 
şi al istoriei epocilor mai târzii. Până în prezent nu a 
fost publicat un atlas etnografic sau istoric referitor 
la spaţiul dintre Prut şi Nistru, cu excepţia unor atla-
se generale cu caracter didactic referitoare la istoria 
românilor şi universală [12; 13; 9], şi a unor hărţi se-
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parate referitoare la anumite subiecte ale istoriei re-
giunii dintre Prut şi Nistru (Ţara Moldovei în timpul 
domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, harta Basarabia. 
1812–1918) [20; 7], precum şi hărţi murale cu ca-
racter didactic referitoare la istoria românilor şi uni-
versală, la care nu ne vom referi în prezentul articol. 
De asemenea, unii cercetători în studiile lor ce ţin 
de diferite aspecte ale istoriei teritoriului dintre Prut 
şi Nistru au elaborat hărţi care contribuie la o mai 
adecvată înţelegere a problemelor cercetate. Printre 
aceştia menţionăm arheologii S. Covalenco [32],        
O. Leviţchi [11, p. 313-329], V. Haheu [10], istoricii 
Vl. Mischevca [13], S. Bacalov [6] şi alţi cercetători 
din Republica Moldova, care au utilizat în cercetările 
lor metoda cartografică.

În anul 2017 a fost întreprinsă o încercare de a 
reprezenta cartografic Basarabia în anii 1812–1918, 
care s-a finalizat cu editarea unui atlas etnoistoric 
ilustrat [8]. Atlasul etnoistoric ilustrat al Basarabiei 
(1812–1918) oferă o sinteză cartografică a istoriei Ba-
sarabiei în anii 1812–1918. În acelaşi timp, lucrarea 
menţionată, deşi se referă la anumite aspecte ale mo-
dului de viaţă, ocupaţii, componenţa etnică etc., nu 
substituie necesitatea elaborării unui atlas etnografic 
al regiunii după modelul celor concepute în RSSM, 
iar mai târziu realizate în România [5].

Mai insistenţi în acest sens şi de un mai mare 
succes s-au bucurat cercetătorii din cadrul Institutu-
lui de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a 
RSS Moldoveneşti, care au elaborat şi editat în patru 
volume, în anii 1968–1973, Atlasul lingvistic moldo-
venesc (ALM), coordonator şi coautor R. Udler [17, 
p. 46]. Atlasul lingvistic moldovenesc a avut drept sar-
cină de bază aprofundarea şi completarea cunoştin-
ţelor despre situaţia graiurilor limbii române de pe 
teritoriul fostei Uniuni Sovietice, având o reţea deasă 
(240 de localităţi româneşti), cercetate la faţa locului 
de către dialectologii chişinăuieni între anii 1957 şi 
1965 şi care sate sunt situate în Basarabia, nordul Ma-
ramureşului istoric, nordul Bucovinei, ţinutul Herţa, 
Transnistria, sud-estul Ucrainei, Caucaz, Asia Mijlo-
cie şi în Ţinutul Primoriei al Federaţiei Ruse. ALM 
este un atlas regional [16, p. 69]. 

Сa o continuare directă a ALM, cercetătorii de la 
Institutul de Lingvistică al AŞM au elaborat şi editat 
în patru volume, în anii 1993–2003, Atlasul lingvistic 
român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Trans-
nistria (ALRR. Bas.). Echipa care a muncit la elabo-
rarea acestor volume a fost alcătuită din V. Pavel,           
V. Sclifos, C. Strugăreanu, V. Corcimari, A. Dumbră-
veanu, S. Spînu, R. Udler. Valoarea acestui atlas este 
incontestabilă, fiind apreciat înalt de comunitatea şti-
inţifică din Republica Moldova şi din România [16].

Am menţionat aceste realizări valoroase în do-
meniul cartografiei lingvistice în calitate de experi-
enţe importante în ceea ce priveşte utilizarea metodei 
cartografice în cercetare în domeniul ştiinţelor uma-
nistice. Studierea acestor experienţe va servi cercetă-
torilor şi din alte domenii ştiinţifice decât lingvistica, 
drept un model privind realizarea unor opere carto-
grafice care sintetizează cunoştinţe vaste în domeni-
ile de cercetare, patrimoniul etnografic, cultural etc.

Cercetătorul din cadrul Muzeului Naţional de 
Etnografie şi Istorie Naturală din Moldova, D. Lo-
zovanu, a realizat în colaborare cu T. Kahl, cercetă-
tor la Academia de Ştiinţe a Austriei, Harta etnică a 
Moldovei [3], în care este reprezentată prin diagrame 
componenţa etnică a localităţilor din Republica Mol-
dova, în conformitate cu datele recensământului din 
anul 2004.

Un alt tip de hărţi care reprezintă cartografic 
o parte din patrimoniul cultural al ţării sunt hărţi-
le turistice. Aceste hărţi indică localizarea geografi-
că şi căile de acces ale celor mai importante obiecte 
turistice: monumente de arhitectură laică şi religioa-
să, monumente istorice, muzee, monumente de artă 
populară, locuri de recreere şi de odihnă etc. Aces-
te hărţi reprezintă realizări importante în domeniul 
valorificării patrimoniului cultural, ele servesc drept 
un mijloc important de documentare pentru turiş-
tii din Republica Moldova, dar şi de peste hotare. Au 
elaborat hărţi turistice atât agenţi economici în per-
soana agenţiilor de turism, cât şi instituţii de cerce-
tare ca Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice 
si Cadastru (INGEOCAD). Ediţiile hărţii turistice 
elaborate de INGEOCAD sunt bine documentate şi 
localizează un spectru larg de obiecte turistice, repre-
zentând una din cele mai reuşite publicaţii cartogra-
fice referitoare la patrimoniul cultural al Republicii 
Moldova [15, 19].

Putem concluziona că în Republica Moldova 
este acumulată o experienţă importantă de utilizare 
a metodelor cartografice de cercetare în domeniul 
ştiinţelor umanistice. Astfel, metodele respective au 
fost utilizate în cercetările istorice, arheologice, etno-
grafice, lingvistice şi la elaborarea hărţilor turistice, 
care valorifică cunoştinţe ce ţin de patrimoniul arhe-
ologic, etnografic, istoric şi cultural în ansamblu. Cu 
toate că există o experienţă în domeniile enunţate, 
până în prezent nu au fost elaborate atlase ştiinţifice 
care să ofere un tablou de sinteză asupra patrimoniu-
lui cultural al Republicii Moldova, nici un atlas etno-
grafic şi nici istoric care ar reflecta cartografic spaţiul 
dintre Prut şi Nistru în toate epocile istorice. Remar-
căm seria de publicaţii Harta arheologică a RSS Mol-
doveneşti, care reprezintă o realizare remarcabilă. 
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Cartografierea patrimoniului cultural poate con-
tribui la rezolvarea unor sarcini ştiinţifice şi practice: 
sinteza cunoştinţelor şi a informaţiilor despre patri-
moniul cultural al Republicii Moldova; determinarea 
particularităţilor şi legităţilor răspândirii şi dezvol-
tării culturilor naţionale şi ale etniilor conlocuitoa-
re, interferenţelor şi interacţiunii dintre acestea; de 
asemenea, contribuie la elaborarea programelor de 
protejare şi recuperare a mediului istorico-cultural 
de locuire a populaţiei Republicii Moldova.

Hărţile patrimoniului cultural sunt instrumente 
eficiente pentru planificarea economică şi crearea in-
frastructurii turismului. Obiectele culturii materiale 
şi imateriale localizate pe hartă vor contribui la o mai 
eficientă organizare a traseelor turistice, vor oferi in-
formaţii cu privire la concentrarea elementelor cultu-
rale pe regiuni, ţinând cont şi de natura lor, originea 
etnoculturală. Proiectările în sistemele GIS oferă un 
spectru de utilizare mult mai vast; acestea ţin şi de 
proiectările inginereşti, sistematizarea digitală, dez-
voltarea continuă a bazelor de date. 

Obiecte ale cartografierii patrimoniului cultural 
sunt atât valorile materiale, cât şi spirituale, create şi 
păstrate de generaţiile anterioare: monumente arheo-
logice, istorice, de artă, arhitectură, ale ştiinţei şi teh-
nicii, teritorii istorice, peisaje culturale, ritualuri, săr-
bători, fenomene ale creaţiei artistice, meşteşuguri etc.

Întru realizarea unei sinteze cartografice asupra 
patrimoniului cultural al ţării, acesta poate fi struc-
turat pe niveluri sau compartimente: patrimoniul 
arheologic; patrimoniul istoric; patrimoniul artistic; 
patrimoniul etnografic; patrimoniul arhitectural; pe-
isajele culturale.

Hărţile patrimoniului cultural pot fi utile pentru 
un câmp larg de utilizatori, începând cu cetăţenii de 
rând, care au doar un interes cognitiv şi terminând 
cu specialişti care se ocupă cu cercetări ştiinţifice. De 
asemenea, multe hărţi pot fi utilizate în scopuri edu-
caţionale, de planificare economică în domeniile le-
gate de dezvoltarea turismului, a educaţiei culturale, 
continuarea şi aprofundarea cercetărilor.
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