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De ce nu existǎ o statuie a lui Basarab în Basarabia? 
1
 

de Rǎzvan Hoinaru 

 

Cu dedicaţie pentru Daniela Canţir, motivul existenţei şi muza mea pentru acest articol 

 

Sumar: 

V-aţi întrebat vreodatǎ de ce Basarabia se numește tocmai așa? De-a lungul timpului, 

diferiţi istorici au dat diferite explicaţii: 1. că s-ar trage de la numele voievodului 

Basarab; 2. de la termenul de "bess arab": populaţie cu piele negricioasǎ vorbitoare 

de limbǎ latinǎ. Dacǎ luǎm ca adevaratǎ prima explicaţie, de ce nu existǎ atunci 

niciun edificiu al lui Basarab în Basarabia? Dacǎ luǎm ca adevaratǎ explicaţia a 

doua, descendenţii cui suntem noi cu adevărat şi pe cine ar trebui de fapt sǎ 

comemorǎm? 

 

Basarab I a fost întemeietorul formaţiunii statale Ţara Româneascǎ. Întrebarea logicǎ 

ar fi care este legătura dintre Ţara Româneascǎ şi Basarbia? Basarabia lui Basarab se 

crede cǎ era în principal doar partea sudicǎ a Republicii Moldova de astǎzi. Astfel, 

Basarabia actualǎ nu este Basarabia lui Basarab. Aparent, termenul a început sǎ fie 

"corupt" dupǎ 1465, atunci când Ştefan cel Mare ocupǎ Cetatea Chiliei, şi extinde, 

probabil din motive de prestigiu istorico-politic, termenul geografic de Basarabia de la 

o cetate la o regiune, pe fondul conflictelor cu Ţara Româneascǎ. În anul 1716 

Cantemir se referea la Moldova ca fiind formatǎ din Ţara de sus, Ţara de jos şi 

Basarabia (4 ţinuturi). Astfel, istoria Basarabiei poate fi studiatǎ la fel de bine ca 

fǎcând parte din istoria Ţǎrii Româneşti, din istoria Moldovei şi desigur ca avand o 

istorie de sine stǎtǎtoare. Numai în anul 1812 când, dupǎ anexarea regiunii de cǎtre 

Rusia țaristă, termenul de Basarabia (referindu-se la tot teritoriul Republicii Moldova 

de azi dintre Nistru și Prut fără Transnistria), se oficializeazǎ.  

 

La întrebarea “De ce nu existǎ o statuie a lui Basarab în Basarabia?”, rǎspunsurile 

sunt: 1. în primul rând pentru cǎ nu ştim cum arǎta Basarab şi astfel nu putem crea o 

statuie a cuiva care nu ştim cum ar arǎta (deşi existǎ precendete în istorie); 2. chiar 

                                                 
1
 Pentru a evita orice fel de confuzie cu alţi domnitori şi voievozi români din dinastia Basarabilor, 

Basarab se referǎ la Basarab (Ioan) I Întemeietorul nǎscut secolul XIII/XIV, mort cel mai probabil în 

1352, domn al Ţǎrii Româneşti între iulie 1324 şi august 1352, fiul lui Thocomerius/Tihomir. 
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dacǎ am face-o, aceastǎ statuie ar fi amplasatǎ probabil întrun orǎşel provincial, din 

fostul spaţiu deţinut de Basarab, posibil la Tighina, fapt care nu ar crea o mare 

notorietate.  

 

V-aţi întrebat vreodatǎ de ce Basarabia este numitǎ astfel? De-a lungul timpului, 

diferiţi istorici au dat diferite explicaţii numelui ţǎrii. Deşi românii se referǎ informal 

la Republica Moldova ca Basarabia, în principal şi pentru a nu o confunda cu 

Moldova din România, am observat cǎ şi moldovenii de peste Prut se referǎ la ţara lor 

tot ca Basarabia, de unde şi îndreptǎţitul slogan "Basarabia e România". Acest slogan 

este justificat din douǎ motive, pe care le vom vedea în continuare.  

 

Ideea pentru articolul de faţǎ a apǎrut dupǎ ce în 2011 am vizitat Chişinǎul. Am 

observat cǎ monumentul care troneazǎ peste aceastǎ urbe şi în mentalitatea oamenilor 

este statuia lui Ştefan cel Mare. Un aspect care m-a amuzat este acela cǎ statuia lui 

Ştefan a fost avansată cu câţiva metri în 1989 față de amplasamentul ei iniţial din 

1928. Amuzamentul meu a fost cǎ Ştefan încǎ mai cucereşte şi astăzi Oricum, statuia 

amplasatǎ central m-a intrigat şi am început sǎ cercetez mai îndeaproape chestiunea 

Basarab-Basarabia pentru cǎ mi s-a pǎrut cǎ ar exista o discrepanţǎ între ceea ce s-ar 

putea numi realitatea istorică şi realitatea cotidianǎ. De ce Ştefan şi nu Basarab? Mi s-

ar fi pǎrut mai logic ca Basarab I sǎ fie o figurǎ mai proeminentǎ decât Ştefan cel 

Mare. De-a lungul cercetǎrilor mele am aflat cǎ în istorie, pe locul actual al statuii lui 

Ştefan cel Mare, au stat rând pe rând alte edificii: statuile Ţarului Alexandru al II-lea 

al Rusiei, statuia regelui Ferdinand I al României, statuia lui Iosif Stalin şi din nou din 

31 August 1989 statuia actualǎ a lui Ştefan cel Mare, însǎ niciodatǎ statuia lui 

Basarab
2
. Aşadar, am plecat de la Chişinǎu cu aceastǎ temǎ de lucru în minte. 

 

Destul de multǎ cernealǎ a curs pe tema Basarab-Basarabia, având în vedere 

numǎrul mic de izvoare istorice; însǎ multe articole abordeazǎ cu teamǎ subiectul, 

nespunând ceva clar. Articolul de faţǎ nu încearcǎ sǎ readucǎ în actualitate vechile 

                                                 

2
 The Monuments of Kishinev, "The Monument to Moldovan Gospodar Stephen the Great", accesibil la 

http://kishinev.info/monuments_en/111146/ şi http://archive.is/QSPAf 

 

http://kishinev.info/monuments_en/111146/
http://archive.is/QSPAf
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dezbateri, deşi, parțial, o face în anumite privinţe, ci doar sǎ punǎ subiectul într-o 

luminǎ nouǎ. Multe articole despre Basarab, prezente în literatura de specialitate, se 

încadreazǎ la rubrica "opinii-controverse". Probabil cǎ nici articolul meu nu va face 

excepţie. Astfel, în continuare voi prezenta mai pe îndelete relaţia Basarab-Basarabia. 

În principal voi aborda urmǎtoarele sub-teme:  

 cum a ajuns Basarab în Basarabia, de unde pânǎ unde se întindea Basarabia lui 

Basarab; 

 cum îşi exercita Basarab stâpânirea acolo; 

 de ce Basarab nu este şi întemeietor al Basarabiei, aşa cum a fost întemeietorul 

Ţǎrii Românesti şi foarte interesant; 

 cum arǎta Basarab?  

 

Cine a fost Basarab şi de ce a fost el important?  

 

Basarab I, cu anii de domnie aproximativi 1310-1352 (diferite regiuni au fost 

dobândinte în diferinţi ani probabil), a fost întemeietorul formaţiunii statale Ţara 

Româneascǎ. O întrebare logică ar fi dacǎ a stǎpânit peste Ţara Româneascǎ, care este 

legatura cu Basarabia? Întrebarea va fi abordatǎ pe larg în capitolul De unde pânǎ 

unde se întindea Basarabia lui Basarab? Ca un indiciu, Basarabia lui Basarab nu era 

întocmai Basarabia aşa cum este cunoscutǎ astǎzi, ca limite geografice.  

 

Basarab este important pentru cǎ ştim puţine informaţii despre un personaj istoric care 

a stat la baza întemeierii unui stat românesc medieval. Cunoaştem aproximativ anii de 

domnie, posesiunile sale, relaţiile diplomatice şi militare cu o parte dintre vecinii 

noştri, iar prin prisma tributului plǎtit cǎtre Ungaria putem extrapola şi emite opinii 

motivate asupra situaţiei economice a formaţiunilor conduse de Basarab şi ... cam atât. 

În continuare voi intra direct în subiect şi voi aborda tema numelui regiunii Basarabia.  
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Numele de Basarabia3. Ipoteza I  

 

Basarabia fǎrǎ Basarab? 

 

Unii istorici sugereazǎ cǎ numele regiunii Basarabia nu vine de la numele de Basarab. 

Aceastǎ ipotezǎ provocatoare a fost lansatǎ pentru prima datǎ de Aurelian 

Sacerdoţeanu
4
, preluatǎ apoi şi dezvoltatǎ şi de istoricul basarabean Ion Ţurcanu, 

chiar dacǎ nici el nu o acrediteazǎ în totalitate. Argumentul este unul ce ar putea avea 

sens, însǎ contravine cu cea ce ştim din multe cronici, atât strǎine, cât şi autohtone. 

Un articol recent, foarte informativ şi scris dintr-o perspectivǎ neutrǎ este "Enigma 

unui nume: Basarabia", publicat în "Historia" de istoricul de peste Prut,  

Ion Chirtoagǎ
5
.  

  

Pe scurt, aceastǎ variantǎ alternativă explicativǎ informeazǎ cǎ "Basarab" ar veni de la 

un anume trib bessi, la care s-a adǎugat “adjectivul” de arabi. Besii erau creştini 

ortodocşi, vorbeau o limbă de sorginte latinǎ şi ascultau sfânta slujbǎ bisericeascǎ în 

latinǎ, spre deosebire de alţi ortodocşi care o urmǎreau în greacǎ sau slavonǎ. 
6
 

Termenul de arab în Evul Mediu timpuriu era sinonim cu cel de "negru", negrii 

africani nefiind cunoscuţi încǎ. 
7
 O reminiscenţǎ ligvisticǎ a acestui termen se mai 

pǎstreazǎ încă în limba românǎ, în special în literatura popularǎ, şi face referire la 

harap (vezi povestea lui Harap-alb)
8
. Destul de curios, un aspect similar se găseşte în 

tradiţia populara la vecinii noştri ruşi, drept exemplu stând melodia Smuiaglanka 

                                                 
3
 Dupǎ cum vom vedea pe parcursul articolului, Basarabia de astǎzi nu este Basarabia lui Basarab. 

Basarabia lui Basarab rezumându-se în principal la zona Bugeacului.  
4
 Aurelian Sacerdoţeanu, Marea invazie tătară în sud-estul european, Bucureşti, 1933, p.251. 

5
Ion Chirtoagǎ, "Enigma unui nume: Basarabia", în Historia.ro, accesibil la 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/enigma-unui-nume-basarabia 
6

 Sorin Paliga, "Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian". 

2006, acceibil on-line la http://www.scribd.com/doc/16718024/Sorin-PaligaEtymological-Lexicon-of-

the-Thracian-Elements-in-Romanian  
7
 Iosif Ioan Schiopul, Ţǎrile Româneşti înainte de secolul al XIV, Bucureşti, ed. Universul, 1954, p. 

146. 
8
 Mǎ refer aici la contrapunerea dintre alb şi negru, din basmul lui Creangǎ. 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/enigma-unui-nume-basarabia
http://www.unibuc.ro/uploads_ro/47803/887/Lexetym_Decoromanicum.pdf
http://www.scribd.com/doc/16718024/Sorin-PaligaEtymological-Lexicon-of-the-Thracian-Elements-in-Romanian
http://www.scribd.com/doc/16718024/Sorin-PaligaEtymological-Lexicon-of-the-Thracian-Elements-in-Romanian
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moldavanca (ru. smuglie = piele neagrǎ)
9
. Astfel bessi arabi, au devenit în timp 

basarabi, basarabeni, etc. În aceste condiţii se poate stabili o oarece legaturǎ între 

Negru Vodǎ şi Bess arab (Basarab), dupǎ cum am vǎzut mai sus, însǎ personal nu 

vreau sǎ speculez pe marginea acestei legǎturi.  

 

Pentru cei interesaţi, argumentul bess arab este unul ce are ceva merite, însǎ mie mi se 

pare greu de crezut. Asta ar fi însemnat ca românul sǎ îşi fi spus cumva sie însuşi arab 

(negru), ceea ce probabil nu s-a întâmplat. Mai mult, Cazacu, încercând sǎ demonteze 

din rǎspunteri teoria lui Djuvara referitoare la cu cumanii negrii, în cartea scrisǎ 

alǎturi de Dan Ioan Mureşan, "Ioan Basarab, un domn român la începuturile Ţǎrii 

Româneşti", mentioneazǎ cǎ neamul cumanilor era unul de feţe palide (probabil 

blonzi). Astfel, argumentul cu bessi arabi devine şi mai puţin credibil. 

 

O explicaţie alternativǎ  

 

În chestiunea, "Basarabia fǎrǎ Basarab", Ion Chirtoagǎ prezintǎ un argument foarte 

special şi aparte. Nu Basarab a dat numele provinciei Basarabia, ci invers. Un exod de 

populaţie venit dupǎ 1241, anul invaziei tǎtare, dinspre Basarabia (zona Bugeacului în 

special) înspre Oltenia, ar fi dat atât numele stǎpânitorului acelei regiuni, cât şi 

toponimele locale, de exemplu comuna Basarabi, de lângǎ Calafat
10

. Cert este cǎ 

nume de sate care sǎ vinǎ de la numele de Basarab existǎ atât în România de astǎzi, 

cât şi în Republica Moldova, cu precǎdere în regiunea Orhei. Ca nume propriu de 

persoanǎ, am constatat ca existǎ îndeosebi în actualele judeţe Cǎlaraşi, Giurgiu, Brǎila, 

Iaşi şi Tulcea
11

. Un studiu mai vechi realizat de Ion Conea menţioneazǎ cǎ dupǎ 1341 

numele de Basarab era rǎspândit cu precǎdere în zona Haţegului, Târnavelor şi 

Argeş
12

. 

 

Trebuie sǎ mǎrturisesc cǎ argumentul este unul ce ar putea avea ceva sens. Gheorghe 

Brǎtianu a menţionat şi el aceastǎ curiozitate în cartea "Tradiţia istoricǎ despre 

                                                 
9

Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), termenul "harap", accesibil la 

http://dexonline.ro/definitie/harap 
10

 Dimitrie Cantamir, Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor, Bucureşti, 2003, p. 945. 
11

 Florin Lipan, "Romanian Names, Basarab", accesibil la 

http://nume.ottomotor.ro/en?search=basarab&type=both 
12

 Apud, Matei Cazacu, Dan Ioan, Mureşan, Ioan Basarab, un domn român la începuturile Ţǎrii 

Româneşti, ed. Cartier istoric, 2012, p.112. 

http://dexonline.ro/definitie/harap
http://nume.ottomotor.ro/en?search=basarab&type=both
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întemeierea statelor românesti". Poate fi o variantǎ demnǎ de luat în calcul, de o 

importanţǎ deosebitǎ fiind toponimele de o parte şi de cealaltǎ a Prutului. Desigur ele 

nu dovedesc cine de unde a pornit şi în ce parte, însǎ dovedesc o legăturǎ între Ţara 

Româneascǎ şi Basarabia. Acest lucru este important de stabilit pentru cǎ unii istorici, 

ca de exemplu Marian Coman de la Institului Iorga, cred cǎ numele de Basarabia 

pentru Republica Moldova se datoreazǎ unei greşeli a cartografilor şi cronicarilor 

polonezi.  

 

Andrei Veress menţioneazǎ într-un articol din 1930 cǎ "La sfârşitul veacului al XIII-

lea familia Basarabilor, cu o mînǎ de oameni rǎzboinici veniţi de pe plaiurile dintre 

Prut şi Siret, pe care au locuit cine ştie cîte secole laolaltǎ cu cumanii, au 

cuceritpoporul român aflat pe şesul Dunǎrii, alcǎtuind acolo un stat"
13

.  

 

Revenind la o menţiune fǎcutǎ un pic mai sus, comuna Basarabi de lângǎ Calafat este 

la Dunǎre. Haşdeu menţioneazǎ în studiile sale de istorie cǎ adesea oamenii se 

refugiau din calea invaziilor tǎtare, iar una din cǎile de scǎpare era navigatul pe 

Dunǎre, din Basarabia. Onciu menţioneazǎ şi el aceastǎ posibilitate a Basarabilor 

veniţi pe Dunǎre la Olt şi seria istoricilor fascinaţi de aceasta terorie continuǎ. 

Ţurcanu menţioneazǎ câteva citate gǎsite în Cantemir, în special în Hronic: „Iară de 

vreme ce Leunclavie cu Cureus, secretariul, amândoi în ciata istoricească vestiţi 

bărbaţi mărturisesc precum acel nărod ce s-au fost chemând băsărabi: n-au fost de 

alt niam, nici de aiurea vinit, ce tot din neamul românesc; iată că fără greş putem 

socoti că o samă de români şi mai denainte şi mai pre urmă de prada lui Batâe să fie 

fost rămas neclătiţi pre locurile sale şi ales prin cetăţile de la Cetatea Albă, precum 

am şi mai dzis, pănă la Severin; şi precum acel nărod băsăгăbăsc, sculându-să de pe 

câmpii Bassarabiii să fie tras spre pădurile Oltului şi acolo de ciia să fie rămas 

locaşi; de la carii şi astădzi familia băsărăbeştilor în Ţara Românească să trage, 

luând adecă stăpânitoriul sau banul lor de atuncea nume de pe numele nărodului, din 

care familie şi domni vestiţi au ieşit în Ţara Muntenească, precum cursul istoriii 

înainte la locul său va arăta". În alt loc al aceleiaşi lucrări Cantemir repetă această 

relatare, adăugându-i detalii noi: „Basarabia, a căriia lăcuitori, pre vremea năpădzii 

lui Batie, prin cetăţi neîncăpând, s-au tras spre Severin şi peste Olt, unde şi la 

                                                 
13

 Andrei Veress, "Originea stemelor Ţǎrilor Române", în Revista istoricǎ românǎ, I, 1931, p.230.  
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stăpâniia băniască unii dintr-înşii au agiuns, precum puţin mai gios să va videa. Deci 

ori de pe aceşti băsărăbeşti, ori de pe banii carii stăpâniia Severinul, şi pănă astădzi, 

banii în Ţara Muntenească, măcar că supt ascultarea şi voia domnului sunt, însă 

după privileghiile poate fi carile dinceput au fost având şi la boierie sint mai de 

frunte şi altă putere au peste Olt...”. 

 

Ezit destul de mult în ceea ce privește verificitatea acestor informaţii, ce au careferinţǎ 

unele cronici autohtone; şi Cantemir a fǎcut-o, întrebându-se la un moment dat în 

scrierile sale dacǎ aceste letopiseţe şi cronici ce le avem nu or fi cumva greşite. Un 

exemplu pe care au speculat unii istorici este”Letopiseţul Cantacuzinesc”. Se pare cǎ 

acesta ar fi scornit şi politizat (prea mult) unele aspecte despre neamul basarabilor, 

pentru a da boierilor Craioveşti o legitimitate mai mare în ambiţioaselor lor planuri
14

. 

 

Din paragraful pe care îl voi cita, pe marea majoritae a istoricilor nu îi intereseazǎ 

decât menţionarea relaţiilor dintre aşa-numitul Radu-vodǎ (Negrul) şi Basarab. O 

analizǎ mai atentǎ asupra texului dezvǎluie însǎ şi altceva, mult mai interesant pentru 

argumentul de faţǎ. O astfel de menţiune, consideratǎ de unii istorici chiar fals 

premedidat, este „Basarabeştii erau veniţi la sud de Carpaţi, trecând apa Dunării, au 

domnit o vreme până a coborât Radu-Vodă din Ţara Ungurească, mare herţeg pre 

Amlaş şi pre Făgăraş... Atunce şi Băsărăbeştii cu toată boierimea ce era mai nainte 

preste Olt s-au sculat cu toţii de au venit la Radul-vodă, închinându-se să fie supt 

porunca lui şi numai el să fie preste toţi”. O atenţie deosebitǎ acordatǎ acestui izvor 

poate fi gǎsitǎ la Neagu Djuara în cartea "Thocomerius-Negru Vodǎ. Un voievod de 

origine cumanǎ la începuturile Ţǎrii Româneşti". Ideea principalǎ pe care vreau sǎ o 

nuanţez aici este cǎ Basarabii s-au ridicat de la Olt, şi au venit din altǎ parte (astfel 

origini şi mai vechi), de aceste menţiuni folosidu-se boierul Neagoe Craioveanu când 

a fost uns ca domn sub numele de Neagoe Basarab. O situaţie similarǎ se gǎseste şi în 

”Cronicǎ lui Radu Popescu”, mai cunoscutǎ sub numele de Cronica Bǎlacenilor, unde 

                                                 
14

Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi, Ion Țurcanu, Dimitrie Cantemir despre Basarabia şi 

Basarabeni, 2010, Anul III, ed. Junimea, pp. 15-25.Accesibil la  

http://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/uploads/files/10.pdf 

http://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/uploads/files/10.pdf
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se inventeazǎ un anume domn Mihail la începutul statalitǎţii Ţǎrii Românesti pentru a 

legitima sub titlul de "os domnesc" pe unii boieri
15

. 

 

Ţurcanu, în cartea În căutarea originii numelui Basarabia 
16

, prezintǎ mai pe larg 

aceeaşi ipotezǎ. Sub asediul mongolilor [n.a alţii zic al tǎtarilor], oamenii dintre Prut 

şi Nistru au fost forţaţi sǎ se mute mai la vest, înspre Oltenia actualǎ, ei fiind numiţi 

basarabeni, cu o cǎpetenie denumitǎ generic Basarab, ei întemeind aici o formaţiune 

(pre)statalǎ. Într-o altǎ lucrare, Ţurcanu menţioneazǎ un istoric italian, pe care mi-a 

fost imposibil sǎ îl identific, Michele Riccio, care menţioneazǎ cǎ bessi se mai 

numesc şi basarabeni
17

.  

 

Repet, argumentul este unul interesant, însǎ tind sǎ cred din douǎ motive cǎ migraţia 

nu a fost una de la est cǎtre vest, ci una de la vest cǎtre est. Primul meu argument 

critic este cǎ mongolii sau tǎtarii dupǎ alte surse, au venit în regiunea Basarabiei cu 

aproximativ 40 de ani înainte de naşterea lui Basarab. Dinastia Basarabilor s-a format 

dupǎ Basarab, nu înainte. Basarab, nu a fost un singur voievod, ci un întemeietor de 

dinastie ce a dat numele şi urmaşilor sǎi: fiul sǎu, Nicolae Alexandru, este menţioant 

de unele documente ale vremii, ca Alexandru Basarabǎ. Onciu crede cǎ Basarabia nu 

a fost alipită Ţǎrii Româneşti de cǎtre Basarab I Întemeietorul, ci de cǎtre fiul sǎu care 

îi învinge pe tǎtari, îi izgoneşte şi le ia teritoriile
18

. Mai mult, ştim cǎ pe tatǎl lui 

Basarab îl chema Thocomerius/Tihomir, ce a urmat probabil la tron lui Bǎrbat în 

fostul voievodat al lui Litovoi. Unii vor sǎ îl identifice cu Toktomer, menţionat în 

Crimeia în 1295 şi speculeazǎ pe marginea unei migraţii, probabilǎ dar puţin posibilǎ, 

a acestui personaj
19

. Sincer, aceastǎ teoria seamǎnǎ a teorie röslerianǎ (de la teoria lui 

Rösler) în variantǎ moldoveneascǎ.  

 

                                                 
15

 Cazacu şi Mureşan, Ioan Basarab, p. 109. şi în Neagu Djuvara, Thocomerius-Negru Vodǎ. Un 

voievod de origine cumanǎ la începuturile Ţǎrii Româneşti, ed. Humanitas, 2010, p.94-98. 
16

 Ion Ţurcanu, În căutarea originii numelui Basarabia, Chişinău, Ed. Labirint, 2010, p.191. 
17

 Turanu, op. cit.p. 21. 
18

 Dimitrie Onciu, "Alexandru I Basarabǎ", în Scrieri istorice, vol I, p. 478-479, Apud Marian Coman, 

"Basarabia – inventarea cartograficǎ a unei regiuni", accesibil la 

https://www.academia.edu/4825416/Basarabia_-_inventarea_cartografic_a_unei_regiuni 
19

 Neagu Djuvara, Thocomerius, p.113. 

https://www.academia.edu/4825416/Basarabia_-_inventarea_cartografic_a_unei_regiuni
https://www.academia.edu/4825416/Basarabia_-_inventarea_cartografic_a_unei_regiuni
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Pot înţelege toate aceste argumente, mai ales cǎ nu avem date despre originea 

voievozilor şi cnejilor atât din Cumania, cât şi din preajma Banatului de Severin, însǎ 

argumentele par un pic peste mânǎ, nu neapǎrat însǎ complet neadevarate din punct de 

vedere istoric, migraţia existând şi atunci. 

 

Basarabia cu Basarab. Ipoteza II 

 

Iorga, Haşdeu, Xenopol, Onciu, şi alţii sunt de pǎrere cǎ numele de Basarabia vine de 

la numele propriu de Basarab. Unele izvoare prezintǎ existenţa unui "cordon maghiar" 

între Muntenia şi Basarabia, tot felul de alte popoare necucerite, interpuse între aceste 

douǎ teritorii. Astfel, nu se ştie cu exactitate cum reuşea Basarab sǎ îşi manifeste 

stǎpânirea acolo. Însǎ, în Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman, Cantemir 

observǎ cǎ în unele hărţi Basarabia este desenatǎ ca o parte a Munteniei. Cantemir 

sugereazǎ cǎ acest lucru s-ar datora faptului cǎ hǎrţile sunt ungureşti şi cǎ stǎpânirea 

maghiarǎ dorea sǎ arate cǎ vasala Ţara Româneascǎ este întinsǎ şi indirect şi ei ar fi 

stâpanit pânǎ acolo. Argumentul mi se pare unul forţat, având în vedere cǎ Moldova a 

fost iniţial, poate, un cap de pod unguresc (marcǎ de apǎrare) împotriva tǎtarilor. 

Interesant este cǎ acelaşi text menţioneazǎ cǎ cetǎţile Chilia şi Thigina nu au aparţinut 

niciodatǎ Ţǎrii Româneşti. Fals cred eu. Chilia şi Thigina, dar Chilia în special, a 

fǎcut subiectul unor dispute militare dintre Ţara Româneascǎ şi Moldova, mai ales cǎ 

se afla în proximitatea Ţǎrii Româneşti (350km) şi geografic în Moldova
20

. Mai mult, 

este Roman I cel care va ajunge sǎ stâpânească pânǎ la mare, astfel el trebuind sǎ 

cucereascǎ cetatea de undeva, având în vedere cǎ predecesorul sǎu Petru I stǎpânea o 

regiune mai micǎ din Moldova
21

. Oricum, o sursǎ anterioarǎ lui Cantemir, un cǎlǎtor 

strǎin, Pierre d'Avity nota încǎ de la 1625 existenţa Basarabiei în Moldova. Desigur 

aceasta s-a întâmplat dupǎ a doua jumǎtate a secolului al XIV-lea
22

. 

  

 

Într-o altǎ carte a lui Cantemir, se menţioneazǎ cǎ "ţinutul care se întinde într-un 

unghi prelung între Hierassus şi Tyras cǎtre Pont poartǎ astǎzi în popor numele de 

                                                 
20

 Turcanu, Cantmir, p. 21. 
21

 Titlul lui Roman I:"Noi Roman voievod al Moldovei şi moştenitor (domnitor) al întregii Ţării 

Româneşti de la munte până la malul mării", accesibil la http://patriotii-moldovei.narod.ru/index/0-7 
22

 Pierre d'Avity, Les estats, empires, royaumes et principautez du monde, Paris, 1625, p. 80. 

http://patriotii-moldovei.narod.ru/index/0-7
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"Basarabia", iar pentru locuitorii tǎtari de "Bugeac"
23

. Citatul continuǎ cu "Basarabia 

sau precum noi acum cu numele tǎtǎrǎsc îi dzicem Bugiacul" ori "Bugeacul odatǎ s-au 

fost chemând Basarabia"
24

.In Descriptio Moldavie se menţionezǎ cǎ „Hodie vulgo 

Bassarabia” , adicǎ în limba vorbitǎ i se spune Basarabia. În acest sens, Ion Nistor 

vorbea de „o puternică tradiţie locală” a acestei regiuni. 
25

 Aşadar regiunea Basarabiei 

(sudul de astǎzi al Republicii Moldova) a fost una ce a fost deţinutǎ atât de Ţara 

Româneascǎ cât şi de Moldova, mai târziu, luându-şi (vechiul) numele de la Basarabia. 

Personal cred cǎ regiunea Basarabiei nu a fost o regiune în timpul lui Basarab, ci mai 

degrabǎ o cetate, gândindu-mǎ aici la Akkerman sau Tighina de mai târziu. În acest 

sens, analizând rǎzboaiele româno-otomane din 1474, Iorga citeazǎ din cronicarul polonez 

Jan Długosz ce menţioneazǎ cetăţile Basarabiei, recuperate de Ştefan cel Mare. [ "Omnis 

exercitus suus ex praeda Turcorum, auro et argento, purpuris et equis, caeteraque 

nobili suppellectili, ditatus est vehementer, et arcis Bessarabiae quae ab eo ad 

Turcum defecerant omnes illi redditae".]
26

 

 

Ipoteza unei greşeli 

 

„Cu mult cel mai important din argumentele ce se pot aduce pentru 

stăpânireaMunteniei în partea de sud aMoldovei, e chiar numele persistent de 

"Basarabia" e care-l poartă în mod exclusiv aceasta până foarte târziu. Pentru ca acest 

nume să se fi încetăţenit atât de bine, înînsăşi ţara denumită şi la vecini, domnia 

băsărăbească în aceste regiuni a trebuit să fie altceva decât un accident trecător",  

Nicolae Iorga
27

 

 

Un cercetǎtor de la Institutul Iorga, Marian Coman, a realizat un studiu interesant şi 

foarte bine documentat. Conform cercetǎrii sale, numele regiunii Basarabia se bazeazǎ 

pe o eroare din secolul al XVI-lea, popularizatǎ şi oficializatǎ în veacul urmǎtor, 

                                                 
23

 Apud, Ion Turcanu, Cantemir despre,  citatul în latinǎ: "regio vero quae inter Hierassum et Tyram versus 

Pontum in longum angulum protenditur, hodie vulgo Bassarabia, incolis TartarisBudziak dicitur” 

 
24

 Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, în volumul Opere, Bucureşti, 2003, 

p.1420-21; 62. 273.  
25

 Coman, Basarabia, nota 19, Accesibil al https://www.academia.edu/4825416/Basarabia_-

_inventarea_cartografic_a_unei_regiuni  
26

 Ibidem, p. 190.  
27

 Citat din Nicolae Iorga, apud. Coman, Basarabia, p.183. 

https://www.academia.edu/4825416/Basarabia_-_inventarea_cartografic_a_unei_regiuni
https://www.academia.edu/4825416/Basarabia_-_inventarea_cartografic_a_unei_regiuni
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domnitorii din dinastia Basarabilor nestâpânind niciodatǎ ceva din aceastǎ regiune, 

fiind prea departe de centrul lor de putere. Desigur, dupǎ cum am vǎzut mai sus, 

existǎ şi opusul acestei teorii, cum cǎ Basarabii ar fi plecat din Basarabia, în direcţia 

Banatului de Severin, stabilindu-se acolo. 

 

Deşi articolul lui Coman începe prin a menţiona cǎ unii cronicari polonezi ar fi putut 

extinde termenul de Basarabia la o micǎ regiune din Moldova pentru cǎ în trecut acel 

spaţiu ar fi fost deţinutde Basarab, alte surse poloneze mai vechi din sec XV 

menţioneazǎ Basarabia ca Ţară Românească (Muntenia) şi nu mai mult. Foarte ciudat 

cǎ denumirea nu a persistat, ci s-a transferat de la o formaţiune statalǎ la alta. De la 

1572 ne-a rǎmas jurământul de vasalitate al lui Dimitrie Cercel faţă de Sigismund ce se citeşte 

astfel: "Ego Demetrius filius Petraskonis filii Radulonis verus haeres et dominus legitimus 

Bessarabiae seu terrae Multaniensis"
28

. 

 

Conform jurǎmântului eu înţeleg o separare geograficǎ între Ţara Româneascǎ şi 

Basarabia. Aceastǎ separare se gǎseşte şi în Cronica Moldovei de la Cracovia, ce 

prezintǎ informaţii cu privire la o Basarabie veche şi Basarabie nouǎ. Existǎ desigur şi 

argumentul menţionat mai sus de Cantemir cu referire la Basarabia din vorbirea 

popularǎ a oamenilor, nu ca şi termen oficial. Ion Ţurcanu admite şi el exitenţa unei 

Basarabii mai vechi de cucerirea otomanǎ a regiunii în 1538
29

. Tot pe filierǎ polonezǎ, de 

aceastǎ datǎ un text de la 1587, aparţinând cronicarul Sarnicki, identificǎ geografic 

Basarabia: „Bazarabia [....] quae sita est ad litus ponti Euxini intra ostia Tirae et 

Danubii”
30

.  

 

Apelând din nou la o sursǎ autohtonǎ, Dimitrie Cantemir distingea astfel Moldova de 

Valahia: „În vremurile de demult, zice el, Moldova era împărţită în trei părţi: cea de 

jos, cea de sus şi Basarabia, în care se numărau, luate la un loc, 23 de ţinuturi mai 

mici. Dar în vremurile care au trecut, când Basarabia căzu sub stăpânirea turcilor şi, 

prin trădarea voievodului Hero sau Aron, Benderul cu patru ţinuturi le fură date la 

mână, voievozilor Moldovei nu le-au rămas decât 19 ţinuturi şi încă nici acestea 

                                                 
28

 Coman, Basarabia, nota 26, p.189. 
29

 Ţurcanu, Cantemir, p. 16. 
30

 Coman, op.cit, p. 1932. 
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întregi”
31

 Astfel, identificarea vechii Basarabii este rezonabil simplǎ în momentul de 

faţǎ: o micǎ parte din regiunea sudetǎ a actualei Basarabii (Republica Moldova). Deşi, 

dupǎ cum spune Coman, termenul ar putea fi unul greşit, fiind posibil cǎ polonezii sǎ 

fi ştiut de existenţa voievodului Basarab la gurile Dunǎrii. Neagu Djuvara de 

exemplu, în argumentarea lui asupra originii cumanice a lui Basarab, crede cǎ acesta 

stǎpânea ambele malui ale Dunǎrii, cel puţin dupǎ 1341 când cucerește teritoriul ce a 

aparţinut hanului Uzbek
32

. Mai mult despre distincţia dintre Basarabia, Muntenia şi Ţara 

Româneascǎ voi prezenta în sub-capitolul "De unde şi pânǎ unde se întindea Basarabia lui 

Basarab".  

De unde și pânǎ unde se întindea Basarabia lui Basarab? 

 

De unde şi pânǎ unde se întindea Basarabia lui Basarab şi care a fost prima graniţǎ 

între Moldova şi Ţara Româneascǎ, ca subiect de dezbatere, are o însemnǎtate 

deosebitǎ pe actualul fond al (ne)ratificǎrii Tratatului de frontirǎ dintre România şi 

Republica Moldova
33

. 

 

Oficial termenul geografic de Basarabia a apărut pentru prima datǎ în anul 1541, când 

voievod era Petru Rareş. Pe parcursul articolului vom vedea cǎ aceastǎ credinţǎ este 

eronatǎ. Din punct de vedere istoric probabil cǎ termenul apare o datǎ cu Basarab I 

sau cu Basarab Alexandru (Nicolae)
34

, acceptând ipoteza unei Basarabii mai noi şi a 

unei Basarabii mai vechi. Creditat pentru prima menţiune a termenului de Basarabia 

este un anume sas Reichersdorffer. O scurtă privire asupra hărţii aparent întocmitǎ de 

el, nu ne lǎmureşte foarte mult, însǎ oferǎ informaţii preţioase referitoare la trei 

termeni : Basarabia, Moldova, Valahia, însǎ încurcǎ prin faptul cǎ Moldova este scrisǎ 

cu litere mai mari, iar Basarabia cu litere mai mici, ca şi când ar fi o subdiviziune. 

Problema este o subdiviziune a cui? Şi Valahia este scrisă cu litere care sǎ iasǎ cât mai 

                                                 
31

 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p. 20.  
32

 Matei Cazacu, Dan Ioana Mureşan, Ioan Basarab, p. 176. 
33

Ziarul Adevǎrul Moldova, "Germania insistă ca România săsemneze tratatul de frontieră cu 

Republica Moldova", 8 Octombrie 2013, Accesibil la http://adevarul.ro/moldova/politica/germania-

insista-romania-sasemneze-tratatul-frontiera--curepublica-moldova-

1_52541f65c7b855ff561423a7/index.html şi în Europaliberǎ, Titus Corlaţean, "Nu văd nici un fel de 

riscuri în ce privește finalizarea Acordurilor cu UE", 18 Octombrie 2013, Accesibil la 

http://www.europalibera.org/content/article/25141217.html 
34

 Adesea personajul apare sub numele de Nicolae Alexandru. În epocǎ era imposibil ca pe cineva sǎ îl 

cheme şi Nicolae şi Alexandru, primul fiind nume ortodox, iar al doilea catolic, într-o lume aflată încǎ 

aproape de schisma creştinǎ, cu atât mai mult cu cât state inamice aveau religii separate. Astfel, 

Nicolae sau Alexandru a trecut de-a lungul vieţii de la o religie la alta. 

http://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/uploads/files/10.pdf
http://adevarul.ro/moldova/politica/germania-insista-romania-sasemneze-tratatul-frontiera--curepublica-moldova-1_52541f65c7b855ff561423a7/index.html
http://adevarul.ro/moldova/politica/germania-insista-romania-sasemneze-tratatul-frontiera--curepublica-moldova-1_52541f65c7b855ff561423a7/index.html
http://adevarul.ro/moldova/politica/germania-insista-romania-sasemneze-tratatul-frontiera--curepublica-moldova-1_52541f65c7b855ff561423a7/index.html
http://www.europalibera.org/content/article/25141217.html
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puţin în evidenţǎ. Oricum cert este cǎ iniţial Basarabia, cel puţin în perioda domnei lui 

Petru Rareş, era un teritoriu mai mic decât este el astǎzi. Trebuie menţionat cǎ turcii 

au cucerit ocazional mici parţi din Basarabia, cum ar fi în 1538-1542, cetatea Tighina, 

devenitǎ Akkerman, şi apoi Chilia şi apoi tot Bugeacul. 

 

 

 

Coman este de pǎrere cǎ harta este un fals. Verificǎrile mele atestǎ acelaşi lucru. 

Argumentul sǎu este urmǎtorul: "Primul editor român al acestei hărţi a fost Alexandru 

Papiu Ilarian, care a tipărit-o împreună cu textul Chorografiei Moldovei de 

Reicherstorffer sub titlul:Charta Moldovei de la 1541 după ediţiunea de la 1595. În 

prefaţa care însoţea textul, Papiu Ilarian afirmă că această hartă ar fi fost realizată chiar 

de Reicherstorffer şi că ar fi fost prima oară tipărită în ediţia Chorografiei din 1550, 

pe care însă mărturisea că nu avusese ocazia să o vadă. Pe urmele lui Papiu Ilarian mai 

mulţi istorici au consemnat ca primă atestare a denumirii de Basarabia, Chorografia 

Moldovei a lui Reicherstorffer, unii adăugând chiar anul 1541 ca prima atestare a 

numelui. Însă, după cum s-a observat mai demult, primele două ediţii ale Chorografiilor 

în 1541 şi din 1550, nu cuprind o asemenea hartă. Abia ce-a de-a treia ediţie, publicată în 1595, 

cuprinzând laolaltă Chorografiile lui Reicherstorffer şi Descriptio Tartariae a lui Martin 
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Broniowski, include harta din ediţia Papiu Ilarian. Evident, harta din ediţia din 1595, apărută la peste 

o jumătate de secol de la prima publicare a textului, nu-i aparţine lui Reicherstorffer"
35

. 

 

Argumentul este unul corect. Prima ediție a cǎrţii poate fi gǎsitǎ în format on-line la 

Bayerische Staats Bibliothek în Germania şi nu conţine o hartǎ
36

. Cartea este desigur 

una de valoare. Reicherstorffer menţioneazǎ cǎ scopul cǎrţii este sǎ facǎ o descriere a acelor teritorii 

cutreierate de regele Ferdiand I "„cu destulă luare aminte....până la ultimele margini...”
37

. 

 

Ca sǎ lǎmurim de unde şi pânǎ unde se întindea Basarabia lui Basarab, mai întâi 

trebuie sǎ lǎmurim toate posesiunile teritoriale ale lui Basarab. În primul rând trebuie 

sǎ înţelegem cǎ Basarab nu a stǎpânit continuu unele teritorii. Astfel, diferite teritorii 

au intrat sub stǎpânirea lui în diferite perioade. Izgonit din unele regiuni, cazul 

Banatului de Severin de exemplu, a cucerit altele. Ca un argument de geopoliticǎ şi 

teorie realistǎ de relaţii internaționale (în ideea realismului structural/ neorealismului 

lui Kenneth Waltz) Basarab, simţindu-şi ameninţate posesiunile, se extinde. În 

termenii lui Waltz, statele de lângǎ (în special Ungaria) au exercitat o presiune 

politico-militaro-economicǎ pe formaţiunea (pre) statalǎ a lui Basarab, iar acesta ca o 

opţiune realistǎ de sistem de relaţii inter-statale se extinde unde are loc, anume cǎtre 

est. Spre nord era Transilvania şi astfel tot coroana maghiarǎ, iar spre sud ţaratul 

bulgar. Cu cât mai multǎ stǎpânire, cu atat mai multe resurse, cu cât mai multe resurse 

(soft power), cu atât mai multǎ putere militarǎ (hard power). Pentru a fi foarte clar, 

Basarab, împins de cǎtre coroana maghiara din vest (zona Banatului de Severin), se 

extinde cǎtre est unde existau populaţii dezorganizate teritorial-administrativ, gen 

cumani, tǎtari, poate mongoli.  

 

În continuare voi prezenta toate teritoriile ce se crede a fi fost stǎpânite de Basarab, 

indiferent de datǎ. Citind o hartǎ, dinspre ţara Ungureascǎ înspre Basarabia, putem 

înşira: Banatul de Severin, pǎrţi din fostul voievodat al lui Seneslav (zona Argeşului), 

                                                 
35

 Coman, p.195 

36
Reicherstorffer Georg von, Moldaviae, quae olim Daciae pars chorographia Vienna Pannonia,1541 

ediţie scanatǎ dupǎ original accesibila la Bayerische Staats Bibliothek din Germania şi online la 

http://daten.digitale-

sammlungen.de/~db/0002/bsb00021698/images/index.html?id=00021698&fip=eayaewqfsdreayaxsewq

eayafsdrxdsydeayasdassdas&no=18&seite=1 

37
 Ibidem. 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021698/images/index.html?id=00021698&fip=eayaewqfsdreayaxsewqeayafsdrxdsydeayasdassdas&no=18&seite=1
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021698/images/index.html?id=00021698&fip=eayaewqfsdreayaxsewqeayafsdrxdsydeayasdassdas&no=18&seite=1
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021698/images/index.html?id=00021698&fip=eayaewqfsdreayaxsewqeayafsdrxdsydeayasdassdas&no=18&seite=1
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Litovoi (zona Olteniei) pânǎ în apropierea Dobrogei lui Balica, restul de Muntenie 

"între pustiul geţilor şi Basarabia" fiind locuit de cumani, mongoli poate, vlahi şi 

bulgari
38

. Asupra Banatului de Severin documentele atestǎ o posesiune clarǎ a lui 

Basarab pânǎ în 1330, cu douǎ scurte întreruperi în 1291 şi 1324. Chiar şi dupǎ bǎtǎlia 

de la Posada, Basarab nu intrǎ în deplina însuşire a acestei provincii foste maghiare. 

În 1335 este atestat ca ban Dionisie, un voievod local, apropriat şi sfetnic al regelui 

Carol Robert
39

. Ar mai putea fi şi Ţara Almaşului şi Fǎgǎraşului, dacǎ admitem 

ipoteza Basarab egal Negru Vodǎ.  

 

Constantin C. Giurescu a încercat sǎ demonstreze cǎ Basarab a devenit stǎpân pe 

regiuni din actualele judeţe Brǎila, Ialomiţa şi gurile Dunǎrii, dupǎ potenţiale pierderi 

din vest. Un alt studiu, realizat împreunǎ cu D.C Giurescu, Scurtă istorie a românilor, 

consemneazǎ şi menţiunea unui erudit arab, Abulfeda, ce nota pe o hartǎ cǎ nordul 

Dobrogei (stǎpânit de tǎtari) era sub termenul generic de Basarabia
40

 şi continuǎ pânǎ 

la gurile Dunǎrii unde ajunge în 1341
41

.  

 

Un articol din revista de culturǎ a românilor din Canada mi-a atras atenţia. Pornind de 

la nişte studii ale lui Theodor Porucic, aparent Basarabia lui Basarab - devenitǎ mai 

târziu Ţara Româneascǎ - se întindea de la Turnu Severin pânǎ la Nistru. Studiul ar 

putea sǎ fie corect, însǎ se bazeazǎ foarte mult pe titlu lui Mircea cel Bǎtrân. 
42

 Şi 

Eugen Denize afirmă că „numele de Basarabia provine de la dinastia munteană a Basarabilor, 

care, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, şi-a întins stăpânirea până la gurile 

Dunării şi ţărmurile Mării Negre”
43

. 

  

Ion Chirtoagǎ în articolul sǎu, Enigma unui nume Basarabia , ajunge la concluzia cǎ: 

“Prin urmare, teza despre existenţa unei provincii cu numele „Basarabia”, care ar fi 

existat pe la mijlocul secolului al XIII-lea între Prut şi Nistru, se bazează pe cronici 

                                                 
38

Tudor Sălăgean, "Anul 1330 - Măcelul de la Posada", în Historia.ro accesbil online la  

, http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/anul-1330-macelul-posada 
39

 Schiopul, Ţǎrile Româneşti, p. 79. 
40

 Cazacu, Mureşan, Ioan Basarab, p. 176. 
41

 Constantin C. Giurescu, D. C. Giurescu, Scurtă istorie a românilor, Ed. Științifică și Enciclopedică, 

București, 1977, p. 94. 

42
 Gheorghe Bogdan, "Între pustiul Geţilor şi Basarabia", în Revista de culturǎ a românilor din 

Canada, accesibil la http://www.atheneum.ca/eseuri-culturale/intre-pustiul-getilor-si-basarabia 
43

 Eugen Denize, Începuturile problemei Basarabiei: Ştefan cel Mare, 1998, p. 31. 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/anul-1330-macelul-posada
http://www.atheneum.ca/eseuri-culturale/intre-pustiul-getilor-si-basarabia
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poloneze şi pe alte creaţii narative de mai târziu, având la bază o confuzie. Aşa cum 

s-a demonstrat în istoriografia românească, numele „Basarabia” provine de la 

dinastia de domni munteni, care şi-a extins autoritatea ei la gurile Dunării şi, cel 

puţin la mijlocul secolului al XV-lea, şi la Chilia. Începând cu secolul al XVI-lea, 

denumirea „Basarabia” a început să fie utilizată pentru a deosebi sud-estul spaţiului 

carpato-nistrean, ocupat de otomani, de teritoriul rămas sub autoritatea domnului 

Moldovei. Iniţial, numele se referea la un mic teritoriu din apropierea gurilor 

Dunării, [...]"
44

 

 

Cine a descălecat primul în Basarabia? 

 

Basarabia este un teritoriu unic în istoriografia românǎ, aparţinând deopotrivǎ atât de 

Ţara Româneascǎ, cât şi de Moldova. Diferenţa dintre Moldova şi Basarabia sper cǎ 

am reuşit sǎ o trasez de-a lungul acestui articol. Partea cea mai interesantă este 

următoarea: descălecatul Moldovei se aseamanǎ foarte mult cu descǎlecatul Ţǎrii 

Româneşti. Mai mulţi istorici au sesizat acest aspect şi au oferit explicaţia insiprǎrii 

unor scrieri din altele. Astfel, unii cronicari s-au inspirat de la alţii, scriind poveşti 

paralele asemǎnǎtoare. Desigur că aceste aspecte se pot pune şi pe tema existenţei a 

douǎ pericole comune: regalitatea maghiarǎ şi tǎtarii.  

 

                                                 
44

 Chirtoagǎ, "Basarabia: Enigma unui nume", in Historia.ro, URL: 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/enigma-unui-nume-basarabia 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/enigma-unui-nume-basarabia
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Harta 1 
45

 

 

 

Ambiguizarea termenilor de Moldova şi Basarabia nu este un fapt nou. În „De neamul 

moldovenilor", Miron Costin mentioneazǎ „disputa în contradictoriu dintre cărturarii 

moldoveni şi cei munteni asupra acestui subiect (existenţa Basarabiei ca 

individualitate teritorială - n.n.), în cadrul căreia moldovenii respingeau în principiu 

ideea că ar fi existat o Basarabie, ca şi informaţiile polone despre unitatea teritorial-

politică (dar nu şi etnică) a spaţiului românesc dinainte de descălecare"
46

. Un apect 

acceptat unanim de cronicari este cel menţionat de Grigore Ureche: "Moldova s-au 

discǎlicat mai pe urmǎ, iar Muntenii mai dentâi". Întrebarea care imi tot apare în mod 

natural este "Dar Basarabia?" Întrebarea cheie a acesui sub capitol este unde s-a aflat 

Basarabia între descălecatul din Ţara Româneascǎ şi descălecatul din Moldova. 

 

Înainte de Bogdan, întemeietorul Moldovei (cǎreia i se mai spunea pe vremuri 

Bogdania), chiar şi mai înainte de Dragoş (întemeietorul mǎrcii de apǎrare maghiare 

                                                 
45

 Schipul, Tara Româneascǎ, p. 21 accesbila la http://www.scribd.com/doc/37835885/IOAN-

SCHIOPUL 
46

 Miron Costin citat de Florin Constantiniu, "O nouǎ ipotezǎ despre originea numeelui de Basarabia", 

în revista Clipa, accesibilǎ la http://www.revistaclipa.com/6173/2011/12/repere-academice/o-noua-

ipoteza-despre-numele-basarabiei 

http://www.scribd.com/doc/37835885/IOAN-SCHIOPUL
http://www.scribd.com/doc/37835885/IOAN-SCHIOPUL
http://www.revistaclipa.com/6173/2011/12/repere-academice/o-noua-ipoteza-despre-numele-basarabiei
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în Moldova - echivalent al unui marchiz ca titlu nobiliar), se ştie de existeţa cneazului 

Neimet şi de tǎtarii sǎi ce "rǎtǎceau de la râul Prut şi de la râul Moldova". Deşi nu este 

atestat decât într-o sigurǎ cronicǎ, mai mult sub forma unei legende (Gesta lui Roman 

şi Vlahata)
47

, informaţia ce ne face trebuinţǎ în momentul de faţǎ este cea a existenţei 

tǎtarilor şi a cumanilor adaug eu, în acele vremuri în Basarabia, alǎturi de moldovenii 

brodnici
48

. 

 

Rǎmânând la cronica lui Ureche, acesta explicǎ: "în zilele lui Laslău craiul unguresc, 

care cu ajutorul românilor i-a scos pe tătari din Moldova, gonindu-i peste Nistru". 

Prezenta tǎtarilor în Basarabia este atestatǎ de dinainte de Basarab şi dacǎ îi dǎm 

crezare lui Neagu Djuvara, Basarab îi alungǎ pe tǎtari la 1341. Dacǎ dǎm crezare lui 

Onciu, Basarab Alexandru, fiul lui Basarab Ioan, este cel ce face o Basarabie 

româneascǎ la gurile Dunǎrii. Astfel, ca o trecere în revistǎ, Basarabia ar fi putut fi 

întemeiatǎ de maramureşenii Dragoş și Bogdan, de vlahii Basarab I sau Basarab 

Alexandru.  

 

Cum arăta Basarab? 

 

Existǎ un articol destul de cunoscut, publicat în "Historia" de Matei Cazacu, cu titlul 

"Existǎ un portret al lui Basarb Întemeietorul?", drept surse de analizǎ existǎ Cronica 

pictată de la Viena, şi portretul lui Negru Vodǎ. În Cronicǎ existǎ aproximativ 130 de 

miniaturi. În cele ce ilustreazǎ bǎtǎlia de la Posada, s-a speculat destul de mult care 

dintre luptǎtori ar fi Basarab. Îl putem identifica clar pe Carol Robert, conducǎtorul 

armatei ungare, pe fiul banului Dionisie, însǎ nu foarte clar pe Basarab. Cazacu spune 

cǎ Basarab era un om simplu la port şi cu barbǎ, ce putea fi uşor confundat cu soldaţii 

lui
49

. Astfel, singura soluţie este aceea de a accepta, cu mari rezerve, pictura lui 

(Radu) Negru Vodǎ de la biserica din Câmpulung. Este posibil ca chipul pictat pe 

pereţii bisericii sǎ fie al lui Basarab, poate fi tatǎl sǎu Thocomerius/Tihomir, sau un 

alt voievod local.  

                                                 
47

 Ovidiu Pecican, "Cneazul Neimet", accesibil la URL 

http://ovidiupecican.wordpress.com/2010/02/20/ 

48  Victor Spinei, Moldavia in the 11th–14th centuries, Editura Academiei Republicii Socialiste 

România 1986. 
49

 Matei Cazacu, "Existǎ un portret al lui basarab Întemeietorul?", în Magazin Istoric, 1970, nr. 9(42), 

pp.9-11.  
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Concluzie: De ce nu existǎ o statuie a lui Basarab în 
Basarabia? 

 

Constantin Kogǎlniceanu specula la 1908 pe seama existenţei unei statui a lui 

Basarab. În încheierea cercetǎrii sale, el spune: "Afarǎ de lespedea de pe mormânt se 

mai aflǎ şi slona bisericei şi o statuie mare de peatrǎ, represintând o figur de o cu 

pǎrul lung, cu barbǎ, în cap cu o cǎciula naltǎ, o hainǎ pe d'asupra cu o rondelǎ în 

formǎ de manta cu ciucuri, care nu poate fi decât chipul lui Basarab, întemeietorul 

Ţǎrei Româneşti"
50

.  

 

De la 1908 şi pânǎ în prezent, cercetǎrile istorice au mai evoluat. Cineva ar fi putut 

încerca desigur sǎ facǎ o statuie al lui Basarab, chiar dacǎ nu în Basarabia, însǎ dupǎ 

ce model? Nici mǎcar nu ştim bine unde a fost înmormântat Basarab, iar dupǎ primele 

cercetǎri din cadru proiectului GENESIS
51

, nu ştim mai multe nici mǎcar despre fiul 

sǎu Nicolae Alexandru Basarabǎ, care ar putea fi un al doilea potenţial candidat 

pentru întemeierea Basarabiei.  

 

Astfel, mai puţin important este dacǎ Basarabia lui Basarab (tatǎl sau fiul) a fost 

probabil o cetate sau douǎ, din zona denumitǎ mai târziu de turci Bugeac (partea 

sudicǎ a Republicii Moldova actuale cu unele teritorii în Ucraina de azi). Se pare cǎ 

autorul moral al unei Basarabii mai mari a fost pentru prima datǎ Ştefan cel Mare 

dupǎ anul 1465, atunci când acesta ocupǎ Cetatea Chiliei, şi extinde, probabil din 

motive de prestigiu istorico-politic, termenul geografic de Basarabia de la o cetate la o 

regiune, pe fondul conflictelor cu Ţara Româneascǎ. Din punct de vedere cartografic, 

pentru prima dată termenul apare în 1595, pe harta atribuitǎ fals lui Reicherstorffer. 

Astfel, termenul cartografic de Basarabia nu a apǎrut în timpul lui Petru Rareş, cum se crede, pentru 

cǎ Reicherstorffer atunci a trecut prin Moldova şi Basarabia, însǎ harta este adǎgatǎ mai târziu. În 

1595, la tronul Moldovei au fost trei domnitori: Aron Tiranul, întrerupt de Ştefan Rǎzvan din mai 

pânǎ în august, şi Ieremia Movilǎ. Numele de Basarabia pentru toatǎ regiunea de astǎzi a Republicii 

Moldova, a început sǎ existe dupǎ anaxarea ruseascǎ din 1812.  

 

 

                                                 
50

 Constantin Kogǎlniceanu, Basarab i zis Negru-Vodǎ, 1908, ed. Minerva. Institut de arte grafice şi 

editura. pp.16-17. 
51

 Proiectul GENESIS încearcǎ sǎ stabileascǎ originea etnicǎ a domnilor români prin analize ADN. 
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În 1991 Benedict Anderson a publicat o ediţie adǎugitǎ a cărţii cu titlul Comunitǎti imaginare
52

 unde 

se menţioneazǎ cǎ o comunitate este creatǎ de interacţiunile dintre membrii ei, de convingerile istorice 

(adesea ce nu ţin de istorie, dar mai degrabǎ de o moştenire naţionalǎ înţeleasǎ mult prea superficial) şi 

de oamenii care se percep pe ei şi pe alţii ca fǎcând parte din acel grup, având interese comune etc. 

Dacǎ spui astǎzi unui om din Chişinǎu cǎ este basarabean, i se vǎ pǎrea ceva normal; nu şi cu multe 

secole în urmǎ. Dacǎ îî spui unui oltean, cǎ este basarabean, nu te va crede, la fel şi un bǎnǎţean şi 

oricare alt muntean.  

 

Pe acest fond al imaginaţiei, mǎ întrebam dacǎ, dupǎ o modǎ existentǎ şi la case mai mari, la fel cum 

s-a întâmplat cu statuia lui John Harvard de la Universitatea Harvard, nu am putea ridica şi o statuie a 

unui Basarab generic oriunde în spaţiul basarabean ? 

_____________________________________________________________________ 
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