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Conferinţa „Cetatea Soroca –
istorie, memorie și tradiții seculare”,
Soroca (11-12 aprilie 2014)
Deşi este un sit istorico-cultural şi turistic important, Cetatea Soroca
nu s-a bucurat de o cercetare sistematică pluridisciplinară. De-a lungul secolului XX au apărut, sporadic, mai multe studii în care a fost
abordată problematica apariţiei şi evoluţiei fortificaţiei medievale de
la Soroca. În anii ’50-’60 ai secolului trecut au fost realizate investigați
arheologice în interiorul şi exteriorul cetăţii, care au permis discutarea mai multor aspecte privind cronologia şi etapele de construcţie a
cetăţii.
De la ultimele intervenții de conservare, restaurare și investigaţii
arheologice au trecut mai multe decenii, timp în care tehnica şi metodologia cercetărilor și practicilor de conservare/restaurare s-au
diversificat. De aceea, autoritățile publice locale, de comun acord cu
Ministerul Culturii, au elaborat proiectul „Bijuterii medievale: cetăţile Hotin, Soroca, Suceava”, finanţat de Uniunea Europeană în baza
programului operaţional comun România–Ucraina–Moldova (20072013), care presupune reabilitarea Cetății Soroca. În acest context, în
perioada 2012-2014, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Centrul de Arheologie al
Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe din Moldova au efectuat investigaţii pluridisciplinare la cetatea medievală So-
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roca, monument protejat de stat, de categorie naţională (nr. 2608 în
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).
Reluarea investigaţiilor arheologice din cadrul proiectului de conservare şi restaurare a fortificaţiei de piatră Cetatea Soroca a fost mai
mult decât necesară pentru a verifica datele descoperirilor anterioare,
dar şi pentru a face noi precizări privind încadrarea cronologică a etapelor existenței fortificaţiei medievale de la vadul Nistrului. De rând
cu investigaţiile arheologice de teren, au fost efectuate cercetări pluridisciplinare: măsurări şi realizarea unor planuri arhitecturale digitale;
măsurări geomagnetometrice; analize arheozoologice şi pedologice
etc.
În contextul proiectului „Bijuterii medievale: cetăţile Hotin, Soroca, Suceava”, Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a organizat, în parteneriat cu Asociaţia
Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, Consiliul Raional Soroca
și Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Conferinţa „Cetatea Soroca
– istorie, memorie și tradiții seculare”. Evenimentul a avut loc la Soroca, în perioada 11-12 aprilie 2014. La conferinţă au participat peste
30 de arheologi, istorici, arhitecţi, urbanişti, specialişti în domeniul
protecţiei şi reabilitării oraşelor istorice din România și Republica
Moldova. În cele două zile de ședințe au fost discutate diverse aspecte ale arheologiei, istoriei, arhitecturii, simbolismului, memoriei, religiei și rolului educațional al Cetății Soroca.
Pentru a mări impactul dezbaterilor privind istoria și memoria Cetății Soroca, lucrările conferinței urmează să fie publicate într-o culegere de studii colective din seria „Istorii și documente necunoscute”.
Sergiu Musteaţă,
coordonatorul proiectului
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