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ARHEOLOGUL ŞI MUZEOGRAFUL 
ALEXANDRU LEVINSCHI LA 60 DE ANI

În primăvara anului 2017 co-
munitatea istoricilor-arheologi 
şi muzeografi de la Chişinău l-a 
omagiat pe colegul Alexandru 
Levinschi, specializat în arheo-
logie şi numismatică antică, cu 
prilejul atingerii unei frumoase 
vârste a maturității şi împliniri-
lor profesionale.

S-a născut la 6 aprilie 1957 
în satul Stolniceni din raionul 
Hânceşti. Acolo a învățat la şcoa-
la medie, pe care o absolveşte în 

anul 1974. După satisfacerea serviciului militar, în vara anului 1977 susține exa-
menele de admitere şi este înscris la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat 
din Moldova. Venise la facultate cu scopul bine stabilit de a se face arheolog, 
aşa că practica arheologică de după anul I de studii, efectuată la marea necro-
polă de la Dănceni sub îndrumarea domnului profesor universitar Ion Niculi-
ță, a fost doar primul pas spre realizarea acestui deziderat. În următoarele trei 
veri – cele ale anilor 1979, 1980 şi 1981, studentul Alexandru Levinschi îşi con-
sacră vacanțele acumulării experienței în meserie, participând la investigaţiile 
arheologice de teren de la Hansca – deja în calitate de responsabil de sector. În 
anul 1981, după încheierea şantierului de la 
Hansca, a reuşit să lucreze puțin şi la cel de 
la Dănceni. De aceea a ales să scrie teza de 
licenţă sub coordonarea domnului profesor 
Ion Niculiță, abordând o temă referitoare la 
arheologia epocii fierului.

După absolvirea USM, în anul 1982, 
este repartizat la Academia de Științe a Mol-
dovei, în Secţia de Etnografie şi Studiul Ar-
telor, Sectorul de Arheologie. Activitatea 
profesională o începe tradițional, în calitate 
de laborant superior. În anul 1983 participă 
tocmai la trei şantiere arheologice: la Tiras-
pol face parte din echipa care a investigat o 
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necropolă tumulară (cu morminte din epoca bronzului şi scitice), iar pentru 
cercetarea aşezarii de la Prodăneşti şi a necropolei Slobozia Chişcăreni (fost 
Lazo), ambele atribuite culturii Sântana de Mureş-Černjachov, este desemnat 
responsabil de şantier. În anii următori efectuează săpături la Goleni (1984), 
Căuşeni, Gura Căinarului (1985), Solonceni (1986), Ciocâlteni (1990, 1991, 
1993) – situri care i-au adus nu numai o bogată experiență de teren, descoperiri 
foarte frumoase şi interesante, ci şi o specializare în studiul aspectului cultural 
Sântana de Mureş-Černjachov. Curând, în perioada martie-mai 1986, obține 
un foarte util stagiu de documentare şi instruire la Institutul de Istorie a Cultu-
rii Materiale din Sankt Petersburg pentru tema „Perioada migraţiei popoarelor 
(sec. II-V e.n.) în spaţiul de la răsărit de Carpaţi”. În acelaşi an publică şi primul 
articol ştiințific, consacrat locuințelor descoperite în aşezarea de la Gura Căi-
narului.

Menționăm în special, însă, remarcabilele descoperiri din câteva complexe 
funerare de înhumație (din totalul de 45) de la Slobozia Chişcăreni, publicate 
atât la Chişinău, cât şi peste hotare, în Germania, unde autorul a mers în toamna 
anului 1995 la o conferinţă ştiinţifică internaţională, consacrată culturii Sânta-
na de Mureş-Černjachov. După materialul arheologic recuperat în mormintele 
prevăzute cu inventar, această necropolă se situează printre cele mai impor-

tante din spațiul pruto-nistrean. 
Atunci dl Levinschi a primit şi o 
propunere foarte tentantă de la 
reputatul cercetător ieşean în do-
meniul epocii migraţiilor, dl Ion 
Ioniţă, de a veni la Iaşi pentru un 
stagiu de doctorat.

Însă din anul 1992 dl Levin-
schi se transferase cu serviciul 
la Muzeul Naţional de Istorie a 



251P L U R A LANIVERSARIA

Moldovei, în funcţia de şef al Secţiei de Arheologie, cumulând reuşit activitatea 
organizatorică cu cercetarea ştiinţifică şi practica arheologică în teren. Atunci 
a optat pentru schimbarea perioadei şi temei de cercetare, orientându-se la 
cultura geților din spațiul pruto-nistrean. În anul 1993 participase la lucrările 
expediţiei de la Saharna, iar peste un timp, între 1998-2002, a efectuat el în-
suşi, anual, intense investigaţii sistematice la fortificaţia getică Saharna-La Re-
vechin. Lucrând la MNIM, participă la un şir de seminare ştiinţifice ori vizând 
managementul muzeistic, dintre care le menţionăm doar pe cele de la Muzeul 
Naţional Ungar din Budapesta (noiembrie 1998) – „Muzeologie, reconstituiri 
complexe arheologice”, de la Facultatea de Arheologie a Universităţii din Cairo, 
Egipt (12-23 februarie 2005) – „Curs de arheologie şi restaurare pentru ţări-
le CSI”, şi de la Muzeul „АТАМЕКЕН” din Astana, Kazastan (1-4 noiembrie 
2012) – „Administrarea muzeului: Elaborarea politicii şi reglementarea practi-
că”, organizat sub egida Biroului UNESCO, Moscova.

Avându-se în vedere experiența obţinută şi abilitățile în domeniu, dl Ale-
xandru Levinschi este solicitat de către conducerea Academiei de Știinţe a Mol-
dovei în anul 2006 să organizeze 
Muzeul Știinţei de la AȘM, al cărui 
director devine chiar de la inaugu-
rarea lui, în 2007, diriguindu-l până 
în prezent.

În perioada anilor 2008-2012 dl 
Levinschi se af lă la studii de docto-
rat în cadrul Institutului Patrimo-
niului Cultural al AȘM, avându-l 
în calitate de îndrumător ştiințific 
pe dl dr.hab. Oleg Levițki. Susţine 
teza, cu tema „Cultura geţilor în 
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spaţiul pruto-nistrean”, la 18 martie 2016. După susținerea tezei, din anul 2017, 
este angajat ca cercetător ştiinţific superior la Centrul de Arheologie al Institu-
tului Patrimoniului Cultural al AŞM.

În total, a participat la lucrările a circa 40 de şantiere arheologice (inclusiv 
două peste hotare – în Polonia şi România), coordonând 18 dintre ele. A publi-
cat circa 100 de lucrări ştiinţifice, ce ţin de domeniul arheologiei, numismaticii 
antice şi izvoarelor scrise antice, inclusiv o monografie şi un catalog de expo-
ziţie arheologică. De asemenea, este autor sau coautor a 19 rapoarte ştiinţifice 
de săpătură, elaborate pe parcurcul anilor 1983-2005. Participă cu comunicări 
ştiinţifice la forumurile specializate de nivel naţional şi internaţional. Dl Al. 
Levinschi este realizatorul actualei expoziţii de arheologie din sălile Muzeului 
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Naţional de Istorie a Moldovei şi autor a peste 10 expoziţii temporare vernisa-
te în incinta muzeului sau expuse în afara horarelor republicii. Este membru al 
ICOM, iar din anul 2010 – membru al Biroului Comitetului Naţional ICOM 
Moldova, înaintând un şir de iniţiative şi participând activ în cadrul proiectelor 
organizaţiei.

Menţionăm în mod deosebit faptul că arheologul Al. Levinschi, pe parcur-
sul celor peste 35 de ani de activitate, a reuşit să îmbine armonios munca ştiin-
țifică cu alte activităţi – în ultimul timp – cu cea în atelierul de lemnărie, dar şi 
cu pasiunea sa pentru fotografia de peisaj. În calitate de colegi de breaslă, admi-
răm capacitatea colegului nostru de a fi mereu activ, punctual, de a împărtăşi cu 
cei mai tineri bogata lui experienţă arheologică, de a fi la curent cu toate eveni-
mentele culturale notorii şi de a rămâne întotdeauna optimist, găsind timp pen-
tru un cuvânt de încurajare, ajutor dezinteresat şi înţelegere.

Dumnealui este şi omul cu frumoase împliniri pe plan personal – împreună 
cu soţia Vasilisa, fostă colegă de facultate, se bucură de realizările celor două 
fiice, Diana şi Arina, pe care le-au educat atât de frumos, iar bucuria lor cea mai 
mare din ultima perioadă, după cum ne-a spus, este nepoţelul Alex.

În încheiere, ne exprimăm încrederea că dl Alexandru Levinschi va conti-
nua să persevereze pentru realizarea tuturor aspiraţiilor sale, bucurându-ne cu 
noi descoperiri valoroase şi publicaţii interesante.

Larisa Ciobanu, 
Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM


