

IN HONOREM
Igor Manzura la 60 ani
În data de 14 ianuarie 2016, domnul Igor
Manzura a aniversat frumosul jubileu de 60 ani. Cu
acest prilej, din partea colaboratorilor universității
Școala Antropologică Superioară (Chișinău), aș
dori să închin câteva rânduri multstimatului nostru coleg, mentor și profesor.
Omagiatul s-a născut în 1956 la Chișinău,
unde și-a petrecut copilăria și a făcut studiile preuniversitare. În 1983 a absolvit Universitatea de
Stat din Chișinău. Între anii 1984-1985, dl. Manzura a beneficiat de un stagiu de cercetare la Filiala din Leningrad a Institutului de Arheologie al
Academiei de Științe a URSS. Tot acolo își realizează studiile de doctorat (1985-1989), care s-au
materializat prin susținerea tezei de doctor cu titlul „Perioada de tranziție de la eneolitic la epoca
bronzului la Nistrul și Prutul de Jos”, conducător
științific fiind renumitul savant sovietic V. Masson. Între anii 1973 și 1999 a activat în Sectorul
(ulterior Institutul) de Arheologie al Academiei
de Științe a Moldovei. Din 1999 este colaborator
al universității Școala Antropologică Superioară,
unde deține funcția de prorector. Este membru al
Comisiei Arheologice de la Ministerul Culturii al
Republicii Moldova și membru-corespondent al
Institutului German de Arheologie.
În 1990 a participat la Școala arheologică
de teren de la Sutton Hoo, Marea Britanie. A beneficiat de granturi și burse de studiu din partea
Fundației Thyssen, IREX, Fundației Alexander
von Humboldt. A realizat programe proprii de
cercetare în cadrul stagiilor de la Universitatea
Californiei din Los Angeles (1993-1994) și Universitatea din Heidelberg (1997-1999), continuând și astăzi să efectueze regulat stagii științifice
peste hotarele țării, cu precădere în Germania. A
fost coordonator al proiectelor „Orlovka – dialog
al epocilor și culturilor”, „Orlovka și eneoliticul
timpuriu din spațiul nord-vest pontic”. A participat la desfășurarea proiectelor „Rudi-Maetonium:
stratigrafia unei regiuni” și „Evoluția socială din
spațiul nord-vest pontic”.
Domnul Igor Manzura este autor a cca 90
publicații științifice, printre care câteva monografii. Din 1999, este redactor permanent al volumuRevista Arheologică, serie nouă, vol. XII, nr. 1-2, 2016, 347-348

lui nr. 2 (neolitic – eneolitic – bronz) al revistei
Stratum Plus, făcând parte din echipa, care a adus
revista pe poziții de vârf printre periodicile de specialitate din sud-estul Europei.
Principalele interese științifice ale aniversatului sunt eneoliticul și epoca timpurie a bronzului din sud-estul Europei, eneoliticul final între Nistrul Inferior și Dunărea de Jos, eneoliticul
stepelor nord-pontice, arheologia primilor indoeuropeni, structuri sociale și însemne ale puterii
în eneoliticul sud-est european. Un loc aparte în
opera sa științifică îl ocupă studiile despre modelele de interacțiune dintre populațiile de agricultori din silvostepă și păstori din stepa spațiului
nord-vest și nord-pontic. A criticat concepția despre migrația agresivă a păstorilor din stepe, care
a dus la dispariția sau transformarea radicală a
comunităților eneolitice din Europa de Sud-Est,
indicând în schimb asupra unei posibile colonizări (ideologice) a stepelor de către populația primilor agricultori.
O altă serie de studii este consacrată cercetării răspândirii unor piese de prestigiu (topoare
și brățări din cupru, brățări din alte materiale) pe
teritoriul Europei, cu scopul de a verifica, în ce
măsură această distribuție în timp și spațiu reflec-


tă modificările sociale din cadrul comunităților
neo-eneolitice. Tema structurilor sociale este
continuată într-o serie de articole din ultimii ani,
unde se abordează problema elementelor comune
și a divergențelor între distribuția inventarului din
necropolele tripoliene târzii din silvostepa și stepa
spațiului nord-vest pontic.
Dl. Igor Manzura a participat și continuă să
participe activ la conferințe, manifestări și simpozioane științifice în Republica Moldova, Ucraina,
Rusia, România, Bulgaria, Ungaria, Germania,
Slovenia, SUA, Danemarca, Marea Britanie.
A participat la săpături arheologice și a condus șantiere pe teritoriul Republicii Moldova,
Ucrainei, Rusiei. Activitatea de teren a început-o
în expedițiile renumitului cercetător al culturii
Cucuteni-Tripolie, Vsevolod Marchevici. Ulterior, a condus săpături efectuate în situri CucuteniTripolie, precum Tătărăuca Nouă III, Tătărăuca
Nouă XIV, necropola de la Vîhvatinți/Ofatinţi. A
realizat cercetări de teren în importante așezări
și necropole aparținând diferitor alte culturi eneolitice: Usatovo (Cazaclia, Roșcani, Koshary),
Gumelnița (Taraclia, Cealîc, Orlovka), Cernavoda
I (Orlovka), Novodanilovka (Koshary).
Unul dintre cele mai importante aspecte ale
activității dlui Igor Manzura a fost și este cel pedagogic. În fața studenților și masteranzilor universității
Școala Antropologică Superioară, a susţinut câteva
cursuri esențiale, printre care cele referitoare la arheologia neoliticului – eneoliticului – epocii bronzului și structurile sociale în preistorie. A fost un
foarte bun și exigent conducător de teze de licență

și masterat. A ținut lecții deschise și peste hotare, la
universitățile din Heidelberg și Regensburg.
În rândurile de mai sus am încercat să redau
o succintă caracterizare a activității fructuoase
și multifațetate a savantului Igor Manzura. Însă
și mai important pentru noi, colegii și discipolii
lui de la universitatea Școala Antropologică Superioară este omul, personalitatea acestui savant.
Dl. Manzura s-a remarcat totdeauna printr-un
devotament absolut față de principalele lucruri
din viața sa: familia, profesia, prietenii și colegii
apropiați. Este un mentor prin excelență, capabil
să ofere cele mai profunde, concrete și bine gândite sugestii, opinii și raționamente atât în domeniul
profesional, cât și în viața cotidiană, din afara arheologiei. Fiecare dintre noi poate fi sigur că dacă
se adresează către dl. Manzura cu rugămintea de a
explica orice întrebare, problemă sau eveniment,
va primi un răspuns vast și bine cântărit. Inepuizabila sa convingere și încredere în viitor reprezintă
un izvor nesecat de energie și entuziasm pentru
colegii mai tineri, iar înțelepciunea și viziunea-i
largă, conceptuală asupra diverselor fenomene sociale și antropologice din preistorie până la contemporaneitate este totdeauna apreciată de semenii de toate vârstele.
Cu deosebită căldură, respect și gratitudine îi
urăm La mulți ani dlui profesor Igor Manzura și îi
dorim cât mai multe succese, emoții plăcute și realizări remarcabile atât în activitatea sa științifică,
cât și în viața personală!
În numele colegilor de la universitatea Școala
Antropologică Superioară.
Stanislav Țerna

