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INTRODUCERE 

 

 

Această lucrare a fost iniţiată încă din anul 2004. „Opera" semnată de către 

Vasile Stati, dar rod al unei grupări de pretinşi istorici ce nu numai că nu au 

conştiinţă dar au şi goluri majore de educaţie profesională şi efort de 

documentare, a apărut în anul 2002. „Tăcerea" aceasta îndelungată ne-am 

impus-o considerând că nu noi, aflaţi la un relativ început pe lungul drum al 

devenirii într-ale cercetării istorice, trebuie să răspundem unor afronturi aduse 

naţiunii din care facem parte, cu conotaţii internaţionale ce pot genera în lumea 

de astăzi cel puţin stări de disconfort diplomatic între ţările din zona europeană 

în care trăim. Tăcerea istoricilor consacraţi - în primul rând a celor din 

România şi din Republica Moldova - a încurajat clica lui Vasile Stati; astfel, un 

an mai târziu, a apărut o altă „operă": Vasile Stati, Dicţionar moldovenesc - 

românesc, Chişinău, 2003, 347 p. Şi această lucrare sfidează atât propriul 

popor (fie el definit acum şi ca moldovenesc) cât şi cel puţin poporul trăitor în 

România, după cum se va arăta în această lucrare. Menţionăm aici, pentru a 

mai tempera nerăbdarea cititorilor interesaţi că, deşi la p. 15, primul subcapitol 

se intitulează „Aici e patria noastră!", în Dicţionar... lipseşte cuvântul ...patrie 

(v. P. 211, între voces „patret" <sic!> şi „patrîdza" <sic!>). Cu alte cuvinte, 

Istoria Moldovei a fost scrisă în limba moldovenească dar... cu termeni străini.  

Tăcerea istoricilor „de altă orientare" decât aceea a grupului lui Vasile Stati 

a continuat, constatându-se unele slabe semnale ale lingviştilor şi ale mass-

media. S-a ajuns la monstruozităţile ce se doresc a se impune în predarea 

istoriei în şcolile din Republica Moldova. Răbdarea unor cetăţeni ai Republicii 

Moldova a atins limitele extreme. Am fost ţinte ale criticilor lor la adresa 

istoricilor cu câteva prilejuri. De aceea ne-am apucat întru înfăptuirea acestui 

demers, învingându-ne multe dintre temerile fireşti pentru marea majoritate a 

semenilor noştri. Pentru a ne face mai bine înţeleşi vom relua pe parcurs. Deci, 

suntem absolvenţi ai Facultăţii de Istorie care nu avem funcţii sau o autoritate 

morală clădită pe o îndelungată activitate ştiinţifică. Mărturisim că nici nu am 

avut tentative de a „arde" etapele drumului către devenirea noastră ca istorici. 
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Singura care ne-a determinat să realizăm această scriere a fost conştiinţa 

fiecăruia dintre noi pusă - pe de o parte - în faţa gravelor deformări ale istoriei 

neamului nostru, transpuse şi într-un limbaj aflat departe de modalităţile de 

exprimare din istoriografia secolului XXI; pe de altă parte, apatia, lipsa de 

atitudine sau îndemnul la a ignora apariţia scrierilor gregare ale grupului lui 

Vasile Stati, toate manifestate de către istoricii „cu greutate" ce se află de o 

parte şi de alta a Prutului. A te lăsa târât în noroi de un grup de mercenari ce se 

pretind a face parte din tagma slujitorilor muzei Clio ni se pare o atitudine ce te 

îndepărtează nu numai de demnitatea academică ci şi de valorile moralei 

cetăţeneşti. 

Singura luare de poziţie notabilă - în puterea noastră de percepţie - a fost 

aceea a lui Ion Eremia, Falsificarea istoriei sau „fenomenul Stati" în Republica 

Moldova, apărută cu girul Comisiei Metodice a Facultăţii de Istorie şi 

psihologie a USM, la Editura Cartdidact, în anul 2003 (64 p.). Deoarece nu s-a 

bucurat de un impact care să stopeze „deviaţiile" lui Vasile Stati am preluat 

textul şi între copertele acestei cărţi având consimţământul autorului, gest 

pentru care îi mulţumim şi pe această cale. 

Suntem conştienţi că prin frazele de mai sus vom aduce multă „mâhnire" în 

sufletele istoricilor „de marcă" şi o antipatie - ce sperăm să fie trecătoare - la 

adresa noastră. Nădăjduim că această supărare îi va determina să ţină cont de 

„pionieratul" nostru şi să dea o replică demnă şi extinsă impostorilor ce-l au în 

frunte pe Vasile Stati și mai nou Vasile Stepaniuc. Sperăm că şi autorităţile 

academice se vor întreba dacă acest absolvent de Universitate îşi merită - din 

punct de vedere moral - titlurile cu care se prezintă. 

Efortul financiar pentru editarea acestei cărţi a fost susţinut, în valori 

inegale din punct de vedere strict contabil, de o serie de cetăţeni ai Republicii 

Moldova, care, după dobândirea independenţei acestei foste republici sovietice, 

au simţit repede gustul libertăţii, au avut curajul a întreprinde afaceri pe cont 

propriu şi au ajuns - este adevărat, prin mai multă muncă decât în comunism - 

să trăiască în mod decent, majoritatea covârşitoare dincolo de graniţele ţării-

mamă. Rugămintea celor mai mulţi a fost aceea de a nu le pomeni numele - 

nici măcar în mulţumirile pe care le aducem şi pe această cale - de frica unor 

eventuale „neplăceri" ce ar putea să le suporte membrii familiilor lor ce încă 
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mai trăiesc în Republica Moldova. Totuşi, au consimţit - unii tot cu rezerve - 

de a indica locurile prin care îşi desfăşoară activitatea, cu gândul de a reveni 

„la baştină": Bacău, Bucureşti, Iaşi (România), Moscova (Rusia), Minsk 

(Republica Belarus), Cernăuţi (Ucraina), Milano (Italia), Toronto, Vancouver 

(Canada), Manchester (Anglia) şi..! Bălţi şi Chişinău (Republica Moldova). 

Gratitudinea noastră se îndreaptă către toţi dar şi către cei care, alături de unii 

finanţatori, ne-au „îmboldit" să scriem această carte, ne-au susţinut moral şi ne-

au făcut să ne învingem temerile dar nu au avut posibilitatea de a contribui 

financiar pentru editarea lucrării. Din păcate, unele relaţii au fost întrerupte - 

din motive mai mult sau mai puțin explicabile - iar suma ce a fost adunată de 

către reprezentanţii din Bucureşti ai sponsorilor a permis editarea unui număr 

redus de volume. De aceea, acordăm consimţământul autorilor şi editurii 

pentru multiplicarea şi distribuirea lucrării, în număr de exemplare nelimitat 

dar gratuit, tuturor celor care au această posibilitate. 

Aducem la cunoştinţa celor interesaţi de acest aspect că această carte, cu 

toate neajunsurile sale, este în curs de traducere în limbile: franceză (aproape 

de finalizare la momentul predării la tipar a prezentei ediţii româneşti), engleză 

(aflată în stadiu mediu), rusă (aproape de finalizare) şi germană (în stadiu 

incipient). Vor fi tipărite câte 200 de exemplare în fiecare dintre limbile 

enunţate mai sus ce vor fi distribuite - prin intermediul câtorva organizaţii 

nonguvernamentale - unor reprezentanţe diplomatice din România, forurilor 

europene, ONU şi câtorva organizaţii internaţionale ale istoricilor. Sperăm că 

în acest mod vom putea sensibiliza forurile competente să ia atitudini cuvenite 

faţă de ceea ce se întâmplă într-o parte din istoriografia din Republica 

Moldova, de cei care finanţează „lucrările" acestei orientări „istoriografice", cu 

precădere din perspectiva urmărilor unor atare făcături ştiinţifice în politica 

învăţământului din Republica Moldova şi a lucrărilor de conjunctură politică, 

aşa cum este cartea lui Victor Stepaniuc, Statalitatea poporului moldovenesc. 

Aspecte istorice, politico-juridice, Chişinău, 2005, 520 p. Precizăm că autorul 

lucrării anterior pomenite ocupă (ocupa la data apariţiei volumului semnat ca 

autor de către domnia sa) funcţia de secretar al C.C. al PCRM „pentru munca 

ideologică, deputat în Parlamentul Republicii Moldova" (cf. „Comunistul", nr. 

23 (483), 23 iunie 2006, vineri, p. 1). în cadrul Parlamentului, „din 2005 
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<este> preşedinte al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ şi mijloace de 

informare în masă, membru al Biroului Permanent al Parlamentului" (cf. 

Coperta IV a lucrării sale). Tendenţiozitatea acestei cărţi va fi demascată într-o 

altă lucrare, în curs de finalizare, care - sperăm - să urmeze acelaşi traseu ca şi 

cel al demersului de faţă. Aici s-a atras doar atenţia asupra faptului că ideile 

camarilei în numele căreia semnează Vasile Stati influenţează factori 

decizionali de prim rang din cadrul politicii culturale şi a diplomaţiei din 

Republica Moldova. 

Sperăm că această lucrare a noastră să declanşeze reacţii fireşti din partea 

celor ce o vor citi! Ne aşteptăm la o replică din partea cetei de „istorici" de sub 

bagheta lui Vasile Stati. In fond, dacă până acum ei au monologat, noi 

deschidem calea dialogului. Sperăm să continue doar într-o cheie apropiată de 

obiectivitatea istorică şi de bunul simţ academic. 

Fără urmă de părtinire sau de pretenţii elitiste, cartea noastră nu se 

adresează doar unei anumite categorii de cititori, atâta sperăm doar, conform 

unei sintagme introduse în circuitul „popular" de către colectivul „Academiei 

Caţavencu" (revistă săptămânală „de moravuri grele", ce apare la Bucureşti - 

România), că „cititorii noştri sunt mai inteligenţi decât ai lor"' fireşte nu cei 

cărora li se impune lecturarea „operei" statiene. 

Iunie 2004 şi 

octombrie 2006 

Autorii 
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Cap. I Falsurile şi omisiunile 

 

Cuvântul înainte al autorului ne anunţă că spre deosebire de alte state, 

Republica Moldova este singura ţară de pe glob care învaţă o istorie străină, 

„asemenea unei colonii (...) i se impune o istorie străină, deci ideologia, 

orientările şi scopurile politice ale altui stat" şi - pentru a conferi o anumită 

greutate marii sale descoperiri - face apel repetat la un oarecare „exemplu al 

popoarelor" care ne spune şi ne adevereşte faptul că perpetuarea unei asemenea 

practici ar creşte generaţii fidele altui stat. 

Vrem să atragem atenţia, în primul rând, asupra formulărilor, ce reflectă un 

model de gândire, față de care civilizaţia sud-est europeană caută să se 

debaraseze de peste 17 ani. „Exemplul popoarelor", este o trimitere la ceva 

nepalpabil în încercarea de a se da un verdict final, definitiv observaţiei făcute. 

Până la urmă, fiecare îşi poate expune ideile după propriile rigori dar parcă 

prea sună a mai vechile formulări de început: „după V. I. Lenin" sau K. Marx, 

F. Engels, I. V. Stalin etc. Şi cei ce „au prins" sinistra perioadă au putut sesiza 

că asemenea tehnică de argumentare era adusă anume acolo unde ideea era 

şubredă, unde se putea veni cu destule contraargumente. De aceea, în virtutea 

cenzurii, aceste formulări însemnau un veto, un baraj pentru cei cu putere și 

cutezanță de pătrundere superioară. 

In fond, totuşi, observaţia despre rolul instructiv al istoriei în şcoală, care 

nu-i aparţine lui V. Stati, este corectă. Problema este că Republica Moldova nu 

învaţă o istorie străină, ci exact invers. Fără a fi intimidaţi de acest mare 

„exemplu al popoarelor", îi comunicăm acestui domn că, dacă ar răsfoi puţin 

un manual de istorie a românilor, va descoperi acolo capitole întregi dedicate 

trecutului Ţării Moldovei şi chiar Republicii Moldova. 

Dacă ne uităm puţin în „ograda vecinilor", am sesiza că nu diferă radical 

față de metodologia de organizare a propriei istorii pe care o au ruşii - exemplu 

util poate pentru Stati - care studiază trecutul tuturor slavilor, până la 

despărţirea triburilor. Apoi se remarcă un interes aparte pentru cnezatele Halici 

şi cele din jurul Kievului. Toate popoarele slave, de altfel, „şi-au dedicat" în 

curriculum-ul şcolar capitole consistente referitoare la trecutul comun. 



8 

 

Germanii din fosta - cu „mila" Moscovei - RDG studiază şi istoria 

conaţionalilor lor din ex-RFG după cum şi în Elveţia această disciplină este 

comună pentru toate cantoanele. La fel este şi cazul - foarte similar nouă - al 

Spaniei, unde istoria Aragonului, ca şi cea a Castiliei sunt integrate în 

disciplina numită istoria Spaniei, la fel la italieni (pentru evul mediu) sau la 

greci (pentru antichitate), despărţiţi într-un număr apreciabil de republici sau 

alte forme de organizare statală. Ar fi absurd ca veneţienii să se considere 

distincţi din punct de vedere etnic față de restul italienilor şi să studieze o 

istorie diferită de aceea/acelea pe care o/le învaţă sicilienii, sau napolitanii, 

toscanii, florentinii, genovezii etc. Ar fi la fel scandalos, oneros dacă - după 

modelul V. Stati - s-ar specula pe seama rivalităţii genovezo-veneţiene! Ori 

grecii atenieni să refuze a studia istoria spartanilor iar antagonismele spartano-

ateniene să fie reaprinse, în virtutea aceleiaşi metode de a concepe scrierea şi 

predarea istoriei. Mulţumim lui Dumnezeu că românii nu au cunoscut o 

fărâmiţare feudală atât de accentuată cum a existat la italieni, germani şi ruşi 

chiar, pentru că ne-am fi pomenit cu tot atâţia Stati și Stepaniuci angajați să 

reînvie resentimente politice stinse de veacuri! 

De fapt, pe aceşti autori nu-i preocupă istoria Moldovei studiată în afara 

istoriei românilor, în chiar lucrătura lor, prin permanentele referiri la contextul 

politic general, românesc, au demonstrat ei înşişi că nu pot face o istorie 

distinctă, în care să nu pomenească nimic despre Muntenia, Dobrogea, 

Transilvania. Nu le permit chiar puţinele izvoare invocate obsesiv pentru a ne 

demonstra că laptele are culoare neagra sau că rachiu s-ar traduce 

moldoveneşte prin solearcă
1
. 

Vrea Stati sau nu, va fi întotdeauna necesară o înţelegere a contextului 

politic general în care a evoluat teritoriul carpato-nistrean - o vreme cuprins 

într-o entitate statală aparte - în cadrul spaţiului carpato-dunăreano-pontic 

(românesc), unitar din punct de vedere geografic, etnic, politic, economic şi 

cultural. Fără îndoiala, acest lucru este înţeles şi de şcoala post-sovietica, este 

vorba aici despre modul cum scriem istoria. Este convenabilă sau nu. Cât şi 

                                       
1 Vasile Stati, Dicţionar moldovenesc-românesc, Chişinău, 2003, p. 278, solearcă, (s. voce). 
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cum o facem cunoscută publicului larg, în ce măsură se poate plia după 

indicaţiile politice. 

Libertatea de exprimare, obţinută - în parte - graţie mişcărilor democratice 

rămase în memoria istorică în dreptul anului de cotitură 1989, a scos la 

suprafaţă unele adevăruri, documentate, ce ridică multe semne de îndoială 

asupra corectitudinii „jocului" politico-istoric rusesc şi sovietic în regiune. Joc 

ce ne-a afectat şi ne atecteaza încă direct şi pe noi, sud-est europenii. Cei care 

au contribuit personal la cadenţa acestui joc, cât de cât deconspirat în prezent, 

sunt la fel de interesati ca şi Moscova de a se vorbi pe această temă. Așa s-a 

trezit patima unor oarecare V. Stati și V. Stepaniuc să ne reamintească despre 

manualele de Istorie a Moldovei de odinioară – foarte superficiale în 

comparație cu Istoria URSS, înțelegându-se, de fapt, istoria Rusiei – ce ne-ar 

sili din nou copiii să-și renege neamul și credința. Probabil că și-ar dori să 

renască generații de români în Basarabia care să cunoască – la nivelul culturii 

generale – mai multe elemente de istorie a Rusiei, decât din cea a propriilor 

strămoși. 

Dacă ar pune mâna pe vreun manual de istorie a românilor, Vasile Stati – 

cel aflat, cu adevărat, într-un moment de sinceritate - și-ar da seama de 

absurditatea demersurilor sale.  

 Să revenim însă la cuvântul înainte unde ne asigură ca avem în față 

‖un compendiu – expunere sistematică documentară a Istoriei Moldovei, de la 

începuturile ei și pînă astăzi, cu elemente de crestomație‖ (!). Apoi – conștient 

de valoarea acestei făcături -, ‖ne mîngîie gîndul că ea ar putea fi de folos 

elevilor, studenților, profesorilor de toate treptele și specialiștilor (!). Dar mai 

ales iubitorilor de istorie‖. La câtă ‖știință‖ respiră, rămâne să aștepte mult și 

bine, cu gândul la vorba românească despre cine promite și cine trage nădejde. 

Continuă cu o înșiruire de titluri de cronici și nume de cronicari, pentru a 

ne demonstra că ‖Istoria Moldovei demult este scrisă‖ (agramatismul aparține 

acestui ‖filolog‖, doctor habilitat!, p. 9-10). Iar pentru că o simplă enumerare 

spune prea puțin, Stati copiază motivația lui Manolache Drăghici propria sa 

operă, din 1857, dedicată istoriei Moldovei. De reținut, dintru început, că 

această lucrare este una dintre principalele surse de inspiraţie, dincolo de 

izvoarele documentare şi narative la care face trimitere, de aici copie cu nesaţ 
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pasaje întregi, gradul de informare se plasează clar cam în aceeaşi perioadă. 

Probabil că - în mod indirect - Stati ar dori să ne întoarcem la nivelul 

istoriografiei de la mijlocul secolului XIX, anulând întreaga evoluţie ştiinţifică 

de până în prezent! Ce-ar fi totuşi să coborâm în epoca lui Dimitrie Cantemir 

sau Grigore Ureche?! 

Asigurându-ne din nou că nu scrie despre adevărul său, în nevoia resimţită 

de a mai completa „cuvântarea", Vasile Stati comite o gafa ce-i anulează dintru 

început orice valoare revendicativă a lucrăturii. Merită a fi reprodusă integral: 

„Ca şi în Elveţia, majoritatea populaţiei căreia (65%) foloseşte forma limbii 

literare, oficiale şi în statul vecin, majoritatea populaţiei Republicii Moldova 

(65%) foloseşte forma literară a limbii, oficiale şi în statul vecin. Însă - de 

mirare lucru! - Elveţia îşi continuă şi învaţă istoria sa. Nimănui nu-i trece, nici 

chiar germanilor, să declare, să scrie opusuri, să bage în manuale închipuirea 

că „Elveţia este pământ german". Cu toate că a fost cîndva, la începuturi, parte 

a Imperiului Romano-German. Moldova, însă, din bizare motive lingvistice, 

este lipsită de istoria sa, de drepturile sale la identitate etnică şi lingvistică, iar 

teritoriul ei, din închipuiri revanşarde, este declarat „provincie" a altui stat"(p. 

11-12)! Garantăm că acest pasaj a fost reprodus întocmai. Aşadar, în ce ne 

priveşte direct, după cum nu există o limbă şi etnie elveţiană, tot aşa nici la noi 

nu poate exista o limbă moldovenească şi un popor moldovenesc. Este absurd 

şi această absurditate o recunoaşte chiar V. Stati atunci când recunoaşte 

existenţa unor „motive lingvistice" care leagă cele două maluri ale Prutului... 

deşi nu sunt chiar atât de „bizare". 

Tocmai când credeam că ne lămurim şi noi mai bine, înţelegând de fapt că 

Stati vrea istorie proprie „şi gata" - ceea ce ne relaxează o ţâră / oleacă - 

ajungem din nou la confuzia cu care ne-a obişnuit încă de la începutul lecturii 

acestei „opere". Chiar dacă vorbim aceeaşi limbă şi suntem acelaşi etnic, 

românesc, ceea ce recunoaşte deschis, brusc devenim din nou străini iar ca să 

fie scutit de noi explicaţii, a pus „punctum", urmat de trei puncte de suspensie; 

aşa nu se încurcă - cu siguranţă - în propriile idei. El ştie atât: „moldovenii sunt 

lipsiţi de dreptul la identitate lingvistică şi etnică" (p. 12)! 

Putem spune deja, cu siguranţă, că nu ar trebui să vorbim aici despre cazul 

scriitorului V. Stati, ci de fenomenul V. Stati! Totuşi, în ciuda labilității de 
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gândire, ce transpiră încă din primele pagini, Stati s-a învrednicit de câteva 

titluri științifice pretențioase. De aceea ţinem să-i răspundem unei acuzații 

foarte grave în conţinutul şi felul de a o formula: „lezarea demnităţii naţionale 

a unui popor, dispreţuirea memoriei lui istorice, discreditarea istoriei lui 

multiseculare totdeauna provoacă tensionări interne, conflicte interregionale" 

(p. 12). Există multe cazuri - între care se numără întâmplarea unuia dintre 

autorii reacției de față - când, deşi în propria declaraţie solicitanţii unor acte 

oficiale s-au declarat români, autorităţile din Republica Moldova au imprimat 

naţionalitatea moldovean. Motivul invocat de birocraţi era acela că în 

calculator nu există etnonimul declarat!!! Aceasta este una dintre modalităţile 

de obţinere a majorităţii naţionale „covârşitoare" în statisticile oficiale ale 

Republicii Moldova. Câtă „lezare", cât „dispreţ" şi ce tensiuni pot provoca 

asemenea întâmplări - pentru a nu le spune abuzuri - Vasile Stati nu supune 

analizei şi nici Punctum-ul său sec nu poate acoperi. De aceea, Stati nu este 

nici pe departe în măsură să se declare victimizat în simţirile lui „patriotice". 

Urmează noi şi noi asigurări de „spirit imparţial", „echidistanţă", că va „da 

seama de ale mele, cîte scriu" şi mai ales... de „inteligenţă", de parcă autorul 

însuși simte nevoia să-și amăgească propria conștiință. Crează senzația că şi-ar 

cere permisiunea să scrie după propria-i voinţă îngrădită cumva şi, „subtil" 

cum ne-a obişnuit deja, în această învoire, strecoară motive de studiere a 

istoriei Moldovei, ca şi cum acest lucru ar fi interzis. 

Parcurgând ‖la creion‖ şirul dezordonat al ideilor într-o expunere înţesată 

de afirmaţii fără acoperire, constatăm, în primul rând, carenţa informativă. 

Autorul (autorii) se axează, prioritar, pe două-trei lucrări - una fiind a lui 

Manolache Drăghici - de la restul, menţionate în bibliografie, au vânat doar 

concluziile şi câteva afirmaţii, adesea preluate fără context. Dată fiind 

frecvenţa acestor superficialităţi nu se va insista decât asupra celor mai grave. 

Începutul de Istorie a Moldovei este marcat de un capitol cu titlul Moldova 

în veacurile XI-ХIV
2
 unde ni se repovesteşte, cu unele formulări proprii, cam 

                                       
2 Formularea titlului este tot un furt uşor cosmetizat; este titlul cărţii lui Victor Spinei, Moldova 

în secolele XI - XIV, Bucureşti, 1982, 383 p. + planşe, lucrare ce a fost reeditată - cu actualizări 

şi completări ale autorului - şi la Chişinău. 
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„din topor", legenda primului descălecat, al lui Dragoş. Încercarea de a oferi 

ceva mai multă plasticitate exprimării prin comparaţii savante, se izbeşte direct 

de zidul necunoaşterii, confundând - filologiceşte probabil - fabulele cu 

miturile greceşti (p. 15)! Până și încercarea de romanţare a legendei, prin 

introducerea câtorva linii de dialog, debordează de naivitate stilistică. După 

fiecare pagină rămâi, senzația că autorul-filolog nu prea ‖le are‖ cu pana iar 

nivelul de pregătire profesională lasă mult de dorit, devine tot mai mult o 

certitudine. 

Nu prea s-a înţeles, respectând titlul capitolului – Moldova în veacurile XI-

XIV -, de ce se deschide cortina cu o scenă din secolul XIV! Apoi, nedumerirea 

devine perplexitate atunci când, după legendă, urmează un subtitlu – Urmaşii 

dacilor liberi – dezvoltat iniţial prin câteva citate din Grigore Ureche, 

referitoare la descălecatul maramureşean, coboară ameţitor de brusc tocmai în 

primul sfert al mileniului III a. Hr. trezindu-se să pomenească doar că în 

această vreme în spaţiul est-carpatic au pătruns triburile indo-europene. O 

simplă notă, inserabilă doar într-o istorie în date, la atât s-a limitat filologul 

nostru habilitat în abordarea unui subiect esenţial – în primul rând - pentru 

orice lingvist „cu ştaif‖. 

Păşim din nou în ascensorul istoric al lui Stati şi ‖urcăm‖ iute „mult mai 

târziu, în veacul VIII î. Hr.‖ când „grecii se stabilesc pe ţărmurile Mării Negre‖ 

(p. 16)! Se pare că din această coborâre şi urcare bruscă a ameţit însuşi 

conducătorul ascensorului! Fiind mai „în toate apele‖, îi spunem acestuia că 

niciodată toţi grecii (prin formularea reprodusă se înţelege întregul popor) nu 

şi-au părăsit Elada pentru a coloniza ţărmurile Mării Negre, este vorba doar 

despre o parte dintre aceştia, polis-urile Milet şi Atena deţinând o oarecare 

întâietate în cadrul procesului amintit.  

Dacă observaţia de faţă reflectă, înainte de toate, de „ştiinţa‖ filologului în 

discuţie de a scrie în limba sa, „maternă‖, în privinţa cronologiei evenimentului 

istoric, aceasta nu este chiar atât de certă precum o prezintă doctorul habilitat. 

Cele mai multe opţiuni – în privinţa datării Tyras-ului, cel puţin – se întrunesc 
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cu estimarea lor undeva prin secolul al VI-lea a. Chr.
3
; A. N. Zograf – printre 

altele - propunea ca datare sec. V î. H. însă ―dacă indiciile descoperirilor celor 

mai recente săpături de la Akkerman, unde s-au descoperit fragmente ceramice 

ioniene de secol VII î. H. sunt corecte, atunci putem presupune popularea 

acestor locuri într-o epocă mult mai timpurie‖
4
. 

Sunt sărite apoi, din nou, trei veacuri şi de la colonizarea grecească se 

pomeneşte scriind despre geţi. Legătura dintre cele două teme istorice este 

făcută doar prin citatul lui Herodot, care scria că „geţii… sînt cei mai viteji şi 

cei mai drepţi dintre traci‖ şi prin menţionarea galopantă a unor relaţii dintre 

aceştia „cu sciţii dinspre răsărit, cu lumea greacă‖, probate arheologic… printr-

o listă de situri. Probabil ca să vedem că probe există dar evită să intre în 

amănunt, să ne informeze mai exact – chiar dacă nu ating sfera de interese a 

tezei moldoveniste - în privinţa constatărilor la care s-a ajuns, dacă nu poate să 

spună, cel puţin, în ce constau acele probe (p. 16-17).  

  Din nou ascensorul lui Stati urcă – prin capitolul numit Moldova în 

veacurile XI-XIV! - şi face o pauză în sec. I a. Chr. – III p. Chr. fixând hotarele 

cronologice ale culturii Lipiţa, aparţinând dacilor liberi. Şi cam atât ne este 

satisfăcută curiozitatea despre acest subiect. Ceea ce urmează, respectă aceiaşi 

parametri de redare, cronologică, a trecutului nostru şi diferă de Istoria 

Moldovei în date, doar prin faptul că numărul afirmaţiilor şi lozincilor este 

ceva mai consistent. Ne aflăm într-un lift care opreşte la un anumit nivel dar 

nu-ţi permite să ieşi. Fără îndoială că o asemenea abordare a convins în 

privinţa seriozităţii autorului/autorilor, de aceea nu este cazul să facem referiri 

la fiecare pasaj al lucrăturii, ar fi de prisos să mai demonstrăm ceea ce s-a 

văzut doar din cele 17 pagini parcurse până acum. 

Vom proceda asemenea profesorilor de la examenele de capacitate sau 

bacalaureat care selectează „perlele" elevilor dar - în cazul nostru - câteva 

                                       
3 P. Nicorescu, Cetatea Albă, Ed. ―Ramuri‖, Craiova, (f. a.), p. 7; C. C. Giurescu, Tîrguri sau 

oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea pînă la mijlocul secolului al XVI-lea, Ed. 

Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 208; A. L. Mongait, Arheologia în URSS, Ed. Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1961, p. 202; H. C. Matei, Enciclopedia Antichităţii, Ed. Meronia, Bucureşti, 1996, 

p. 333.  
4 A. N. Zograf, Моnety Тiry, Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, Моscova, 1957, p. 11. 
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pentru amuzament şi mai multe pentru a trage un semnal de alarmă asupra 

atitudinilor antinaţionale şi în privinţa bănuielilor ce planează asupra 

integrităţii logice (cel puţin) a individului / indivizilor care semnează acest soi 

de „crestomaţie" istorică. 

Prima pastilă la care ne vom opri este cea - din ciclul Сопи Leonida faţă cu 

reacţiunea - în care pătrunde până la os durerea „cotropirii" Daciei de către 

romani, exprimată de dacul veritabil Vasile Stati, nestinsă de aproape 2000 de 

ani şi neîntinată de sânge străin. N-am prea înţeles noi dacă „majoritatea 

dacilor" sau „dacii" (cu sensul de toţi) au fost nimiciţi şi înrobiţi dar ironia 

ascunsă sub formula „se declară că cele 124 de epizoade (forma de redare 

grafică aparţine lui V. Stati, deşi nu se regăseşte nici astfel şi nici altcum în 

Dicţionar..., deci nu este un moldovenism), sculptate în spirală pe trunchiul 

stâlpului (Columna lui Traian, n. aut.), reprezentând scene de cruzime sălbatică 

de nimicire de către legionarii romani a geţilor (dacilor), momente înjositoare 

de subjugare şi exterminare a unui popor liber - a geto-dacilor «constituie un 

original act de naştere a poporului român»" sau n-am perceput-o destul de bine. 

Probabil că Stati & Co. au cunoscut războaie blânde, unde adversarii au evitat 

brutalităţile. 

Patosul lui / lor începe însă să capete claritate ceva mai jos, când încearcă 

să ne obişnuiască cu ideea că la est de Carpaţi avem altceva, au rămas dacii 

liberi - strămoşii moldovenilor! Iar după două citate, date în stil magister dixit, 

debordează de bucurie, anunţându-ne vestea cea mare: „Strămoşii 

moldovenilor, dacii liberi, nu au fost în lanţuri romane" (p. 19). În timp ce 

romanii i-au nimicit „aproape în întregime" pe daci înrobindu-i şi 

romanizându-i, în afara noii provincii romane de la nordul Dunării, dacii liberi 

şi-au păstrat limba, tradiţiile şi modul de viaţă, s-au întors de pe atunci cu faţa 

spre răsărit, pentru a întreţine relaţii cu sciţii. Tocmai când ne pregăteam să-i 

facem o scurtă trimitere la lectură, Vasile Stati se contrazice din nou, chiar în 

acelaşi pasaj unde scria despre păstrarea limbii: „în urma intensificării 

fluxurilor de populaţie de pe ambii versanţi ai Caipaţilor, interpătrunderii 

elementelor de cultură materială (schimb de mărfuri) preluau de la pribejii 
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(sic!)
5
 din vestul Carpaţilor unelte, obiceiuri. În primul rînd din Maramureş, 

regiune care, deşi n-a făcut parte din Dacia traiană, a fost romanizată aproape 

în egală măsură. Indiferent pe ce cale şi cu ce mijloace le-au fost impuse, dar 

populaţia din Dacia traiană avea un sistem de organizare a vieţii materiale şi 

spirituale mult mai avansat, inclusiv scrisul" (p. 20-21) şi - puţin mai jos - 

vorbeşte despre o îngemănare a „elementelor romanizate cu cele de factură pur 

dacică", amplificată începând cu anii 280-300, „când dacii liberi pătrund masiv 

în Dacia părăsită de legiunile romane" (p. 22)! Cum mai rămâne cu păstrarea 

limbii şi obiceiurilor? De ce în „Maramureş" (aşa se numea în acea perioadă?!) 

a fost posibilă romanizarea şi în estul Carpaţilor nu
6
? Doar pentru că aşa 

doreşte Vasile Stati? 

In privinţa uitării numelui de Dacia, ca urmare a masacrării populaţiei de 

către romani, Vasile Stati ar trebui, în primul rând, să-și revadă notițele 

privitoare la denumirea oficială a acestei provincii în cadrul Imperiului roman. 

Până atunci, - îl anunţăm că - numele de Dacia pentru acest spaţiu şi daci 

pentru români se regăsesc în izvoarele medievale
7
. Chiar numele mai vechi, cel 

                                       
5 Iarăşi, un termen ce nu se regăseşte în temerarul Dicţionar, între paginile 207 şi 248, unde 

sunt lămurite cuvintele cu iniţiala p care, de altfel, sunt amestecate într-un sistem ciudat: 

,pozi", „prabîtă", (p. 239), „prăval" (p. 240, ultima voce), pîrloagă (p. 225 sic, prima voce). 

Dincolo de pruja (ca să fim în tonul Dicţionarului) făcută de legătorii tipografiei (ce vădeşte 

graba cu care s-a lucrat) nu se poate să nu se vadă pura limbă moldovenească în care îşi 

redactează V. Stati op-ul istoric în care nu se regăsesc nici termenii Dicţionarului redactat de el 

însuşi! 
6 Deşi literatura problemei este destul de vastă, îi propunem, totuşi, câteva titluri mai accesibile 

şi deosebit de utile care ar putea reduce din frământările sale. Tot acolo va putea descoperi şi 
acel argument la care face apel fară să ştie ce reprezintă: Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-

carpatic în veacurile V-XI e. n. Contribuţii arheologice şi istorice la problema formării 

poporului român, Iaşi, 1978, pp. 224; Idem, Unele consideraţii privind încheierea procesului 

de formare a poporului român, în Arh. Mold., 9, 1980, pp. 75-84; Idem, Romanitatea spaţiului 

carpato-nistrean, în Carpica, XXX/2001, Iaşi, pp. 43-51; S. Sanie, La civilisation romaine et 

la romanisation à l'est des Carpates, în Arh. Mold., XVI/1993, Bucureşti, pp. 145-150; N. A. 

Son, Tyra rimskogo vremeni, Kiev, 1993 etc. 
7 Fontes Historiae Daco-Romaniae (în continuare FHDR), vol. IV, Scrisori şi acte bizantine. 

Secolele IV-XV, Bucureşti, 1982, p. 69, 71, 103., 453, 459, 463, 471, 479, 501, 455, 459-461, 
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de Tracia, dat teritoriului românesc, se regăseşte într-o lucrare din 1250, a lui 

Rudolf din Ems, Weltchronic
8
. 

 
Planşa nr. 1 - Philipp Cluverius, Daciarum Moesiarumquae Vetas Descriptio, 

1699 (după M. Popescu-Spineni). 

 

Legat de masacrarea „cvasitotală" a populaţiei dacice de către romani, 

Vasile Stati a făcut - se pare - câteva conexiuni forţate cu practicile 

„epuratorilor" etnici de dată recentă dar şi aici ar fi putut observa că o 

asemenea întreprindere este destul de dificilă. Romanii şi turcii - asupra celor 

două etnii s-a mai aruncat această acuzare - nu au practicat niciunde o astfel de 

politică. Era o nesocotinţă să omori populaţia civilă afectând astfel şi situaţia 

economică. Or, unul dintre substraturile principale ale oricărei cuceriri sunt 

tocmai proiectele economice. Cine trebuia să exploateze resursele dobândite 

                                                                                                     
521-529, 537; Marin Popescu-Spineni, România în izvoarele geografice şi cartografice. Din 

antichitate până în pragul veacului nostru, Bucureşti, 1978, p. 15.  
8 G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor. Românii în poezia medievală, vol. III, 

Bucureşti, 1935, p. 9. 
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prin cucerire? V. Stati este depăşit de complexitatea problemei dacă exclude 

din calcul - în caz că-l face! - multitudinea implicaţiilor economico- 

administrative pe care le presupune depopularea şi repopularea unui teritoriu 

atât de vast cum a fost acela al Daciei Romane. 

Oricâte resurse ar exista într-un teritoriu - şi în Dacia au fost destule - 

acestea nu valorează nimic dacă nu pot fi exploatate, în lipsa forţei de muncă. 

Imperiul Roman era confruntat cu serioase probleme demografice interne, 

Roma şi alte mari oraşe atrăgeau un mare număr de oameni, conturându-se o 

criză economico-demografică în mediul rural. Nu întâmplător au existat politici 

de stat pentru creşterea populaţiei, prin încurajarea căsătoriilor şi a naşterilor, 

împotriva celibatului şi împotriva exodului rural
9
. Având în vedere aceste 

grave probleme, puteau împăraţii romani să-şi permită masacrarea populaţiei 

civile, doar pentru că aşa vrea Vasile Stati să „scoată" un popor moldovenesc?! 

Cine era în stare să-şi reducă în totalitate baza de colectare a dărilor la stat? 

Pentru a nu mai discuta aici despre dovezile arheologice care surprind urme ale 

prezenţei populaţiei daco-romane
10

. Dintre numeroasele rezultate ale 

specialiştilor care s-au preocupat de această problematică s-a selectat aici - cel 

puţin pentru exemplificare - constatarea istoricului ieşean Nelu Zugravu, care, 

pe baza rezultatelor investigaţiilor arheologice certe, observă că «ceea ce 

caracterizează 

teritoriile dintre Nistru, Carpaţi, linia fostului limes Transahitanus şi Dunăre în 

primul secol după retragerea autorităţilor romane din Dacia şi din sudul moesic 

al Moldovei este formarea treptată a unei societăţi polietnice, datorită 

convieţuirii geto-dacilor - cei mai numeroşi a mai multor seminţii germanice 

(vizigothi- thervingi, taifali, vandali etc.), a sarmaţilor (roxolani, alani), daco-

romanilor şi, în număr mai mic, a altor neamuri (cappadocieni, phrygieni, 

                                       
9 Ştefan Pascu, Demografia istorică, în Populaţie şi societate, vol. I, volum îngrijit de Ştefan 

Pascu, Cluj, 1972, p. 13. 
10 cu titlu de informare, cel puţin: Dan Gh. Teodor, Creştinism şi paganism la est de Carpaţi în 

a doua jumătate a mileniului I d. Hr., în Pontica, XXVIII-XXIX, 1995-1996, Constanţa, p. 

216-219. 
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syrieni etc.)», fapt documentat arheologic de cultura Sântana de Mureş - 

Cerneahov
11

. 

Nici turcii nu au promovat o politică de stat în acest sens. Izvoarele 

medievale turceşti - din care „crestomaţia" lui Stati uită să insereze ceva - 

dezvăluie că atunci când otomanii cucereau un oraş, îi ucideau doar pe cei 

găsiți cu arma în mână iar deportările (surghiunurile) de populaţie erau 

organizate cu scopul creşterii numărului de negustori şi meseriaşi la 

Constantinopol şi în alte oraşe ale Imperiului
12

. 

Un alt detaliu, menit să întruchipeze „căile diferite de dezvoltare şi 

afirmare în istorie" <ale popoarelor român şi moldovenesc˃ (p. 23), este adus 

în cadrul discuţiei privitoare la efectul marilor migraţii asupra populaţiei din 

regiunea carpato-dunăreano- pontică. După cum era de aşteptat, principala 

monedă se bate pe „convieţuirea paşnică" cu slavii răsăriteni care „au exercitat 

o puternică şi multilaterală influenţă asupra populaţiei est-carpatice, în bună 

parte romanizate şi pe care au numit-o volohi" (p. 23). Aruncând o privire 

generală asupra acestui subcapitol - parte a capitolului Moldova în veacurile 

XI-XIVI - ajungem la concluzia că în afară de vizigoţi, huni, avari, slavi şi 

bulgari, autorul nu cunoaşte alte triburi migratoare, ce au afectat acest spaţiu. 

Din mulţimea acestor triburi, în mod inadmisibil - având o contribuţie 

importantă la definitivarea etnosului carpato-dunărean - au fost omişi, printre 

alţii, pecenego-cumanii. Despre restul migratorilor, neamintiţi în această (A 

doua) istorie a Moldovei (în date) a lui V. Stati & Co., printre care şi alţi vecini 

de-ai noştri, maghiarii, este de prisos să ne facem iluzii. Subcapitolul tratează, 

de fapt, impactul triburilor slave asupra populaţiei romanizate de la nordul 

Dunării iar pentru că în regiunea de la est de Carpaţi influenţa lor ar fi fost ceva 

mai puternică, romanicii de aici s-au desprins de ramura originară, devenind 

volohi. Despre şirul de argumente care ar reclama - în mod absolut firesc - o 

                                       
11 Nelu Zugravu, Păgâni şi creştini în spaţiul extraxarpatic în veacul al IV-lea, (I), în AII, Iaşi, 

XXXIII, 1996, p. 120. 
12 Cronici turceşti privind ţările române, vol. I, volum îngrijit de Mihail Guboglu şi Mustafa 

Mehmet, Bucureşti, 1966: Enveri, Düsturname, p. 37-38; Idris Bitlisi, Heşt Behişt, p. 163-164; 

Tevarih-i al-i Osman, p. 187; Mehmed-Paşa Kuciük Nişandji, Tarih-i Nişanclji, p. 292; 

passim; Ion I. Nistor, Basarabia, pivotul politic al Moldovei voievodale, Iaşi, 1943, p 11. 
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atare teză revizionistă nici nu poate fi vorba, ne sunt servite însă un număr 

impresionant de lozinci despre „marea dragoste" avută cu slavii. 

Reproducem aici, spre exemplificare, toate aceste repetiţii - aflate doar într-

o jumătate de pagină (24 de rânduri)! - acolo unde ne-am fi aşteptat la dovezi: 

„convieţuirea paşnică cu slavii răsăriteni şi din Rusia de Sud-Vest", „băştinaşii 

romanizaţi, înrâuriţi puternic de slavii sedentarizaţi aici mai înainte", aceştia 

„susţin relaţii multilaterale cu slavii răsăriteni", „elementul de influenţă 

slavon", „trăsăturile etnice şi lingvistice ale volohi lor şi slavilor conlocuitori", 

„convieţuirea multiseculară a romanicilor est-carpatini cu slavii", „legăturile de 

rudenie" şi pune punctum-ul cu: „Oricât de îndelungată, multilaterală şi intensă 

ar fi fost influenţa slavonă asupra romanicilor de la răsărit de Carpaţi, anume 

realitatea că, în cele din urmă, volohii i-au asimilat pe slavi, impunându-le o 

limbă de origine romanică, respinge, o dată în plus, vechea teorie 

(reminiscenţele ei) despre caracterul original slavon al volohilor, strămoşilor 

moldovenilor" (p. 25). 

Câte argumente aduce Vasile Stati & Co. în sprijinul acestei mai noi teorii 

ale sale pentru a o înlocui cel puţin pe cea, mai veche, privind substratul slav al 

volohilor? Tot atâtea câte obişnuieşte să aducă şi în cazul altor afirmaţii 

tendenţioase, adică nici unul. Poate doar unul, în caz că trimiterea vagă şi tot 

atât de confuză - „Astăzi nu mai poate trezi îndoieli concluzia că «materialele 

istorice, arheologice (lingvistice, inclusiv toponimice) (sic!) denotă, că în 

spaţiul carpato-nistrean în sec. VI-IX au locuit populaţia romanizată - volohii şi 

slavii». Din veacul XII în regiunile carpato-nistrene sălăşluiau romanicii 

(volohii) care-i asimilaseră pe slavii ce se stabiliseră aici" (p. 25) - ar constitui 

dovadă pentru un cititor relativ iniţiat în chestiune. 

Cel puţin, noi, semnatarii acestei analize superficiale, ne-am fi dorit un 

„desfăşurător" - cât de subțire - al „materialelor istorice" şi arheologice, prin 

care trebuie înţelese - potrivit logicii lui Stati - datele lingvistice, incluzând, 

iarăşi, toponimia! O întreagă confuzie de termeni şi domenii ce nu definesc 

ştiinţa arheologică, ci sunt cel mult conexe! Pe de altă parte arheologia, ca 

ştiinţă, cercetează în special elementele de cultură materială a civilizaţiei 

umane şi - mai puţin - elementele de natură lingvistică sau toponimică. Aceste 

aspecte elementare - printre care şi sensul cuvântului „crestomaţie" - sunt 
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cunoscute de orice student din primul an de studiu, dacă nu a avut posibilitatea 

să le afle încă în şcoala generală sau liceu. Se pare însă că Vasile Stati „a ars" 

aceste etape în devenirea sa ca doctor habilitat. Reflectând asupra acestor 

necunoscute - pentru autorii făcăturii, numite Istoria Moldovei, în date sau fără 

- nu ne putem edifica în privinţa tipului de informaţie, denumit „arheologie", 

invocat în mod repetat - în stilul caracteristic -, pentru a se putea face 

verificările cuvenite. 

Cu toate acestea, din nevoia unor precizări, se pot aduce în discuţie aici 

câteva concluzii pertinente - ale câtorva arheologi - privitoare la pătrunderea şi 

impactul migraţiei slavilor asupra spaţiului carpato-dunărean. Înainte de toate, 

ar fi utilă aici, observaţia lui Dan Gh. Teodor cu privire la politizarea 

subiectului în deceniile şase şi şapte al secolului trecut când „multe din 

vestigiile de certă factură romanică au fost în mod eronat atribuite slavilor, 

acreditându-se chiar ideea slavizării totale a unora din regiunile spaţiului de la 

nordul Dunării de Jos. Aşa se face că, fără o argumentaţie temeinică, au fost 

puse pe seama slavilor, fără excepţie, tipul de aşezare, locuinţă şi cuptor, 

întreaga producţie ceramică lucrată cu mâna, precum şi o serie de unelte, 

obiecte de podoabă sau vestimentare care, în realitate erau produse, fie de 

populaţia locală romanică, fie erau aduse din lumea bizantină, contestându-se 

astfel, fără temeiuri serioase, continuitatea neîntreruptă a autohtonilor aici. Din 

nefericire, asemenea păreri sunt încă şi astăzi acceptate şi vehiculate de anumiţi 

arheologi de peste hotare, unii susţinând chiar că în zonele Bucovinei şi 

Ucrainei Subcarpatice ar fi avut loc procesul de geneză a culturii slave 

timpurii"
13

. 

În spatele acestor consideraţii, cercetătorul citat mai sus face apel la o serie 

întreagă de izvoare scrise (p. 224-227) şi arheologice concrete (p. 229-238), 

precizând printre altele căile de pătrundere ale slavilor spre limes-ul nordic al 

                                       
13 Dan Gh. Teodor, Slavii la nordul Dunării de Jos în secolele VI-VII d. H., în Arh. Mold., 

XVII/1994, Bucureşti, p. 224; vezi, mai recent, şi Sergiu Musteaţă, Some views on the 

population of the territory behveen the rivers Nistru and Prut during the eighth and ninth 

centuries, în Ethnic Contacts and Cultural Exchanges Northand West of the Black Sea from the 

Greek Colonization to the Ottoman Conquest, volum editat de Victor Cojocaru, Iaşi, 2005, p. 

447-448. 
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Imperiului bizantin. Din regiunile cursului superior şi mijlociu ale Niprului, 

mlaştinilor Pripetului şi bazinul Bugului de Vest, slavii au traversat cursurile 

superioare ale Nistrului, Prutului şi Siretului, pătrunzând în acelaşi timp în 

regiunile Slovaciei şi Ungariei actuale prin păsurile Carpaţilor de Nord şi spre 

sud, de-a lungul râurilor principale din regiunile est-carpatice. Au înaintat apoi 

spre Câmpia Dunării, vestul Munteniei şi în Oltenia; unele cete care sau 

deplasat pe valea râului Siret au fost silite de avari să treacă, pe la finele 

veacului VI, în sud-estul Transilvaniei, prin văile Trotuşului şi Oituzului
14

. Nu 

s-au surprins, cel puţin deocamdată, urme ale slavilor în regiunile de stepă din 

sudul regiunii dintre Siret şi Nistru, la nordul Deltei Dunării şi litoralului nord-

vestic al Mării Negre (evitând astfel şi ciocnirile cu alte neamuri războinice 

care controlau aceste zone), în regiunile montane ale Carpaţilor Orientali şi 

Sudici, cu excepţia acelor grupuri mici, silite să pătrundă în sud-estul 

Transilvaniei. Puţine vestigii salve timpurii sunt cunoscute în Transilvania, 

vestul extrem al Munteniei, în Oltenia şi Banat, Dobrogea
15

. Totodată, nu se 

poate vorbi despre aşezări slave de sine stătătoare în perioada secolelor VI-VII 

p. Hr., fapt explicabil doar prin faptul ca la începutul migraţiei lor, într-o 

deplasare permanentă, slavii nu şi-au întemeiat vetre de sat stabile, lăsând urme 

inconsistente. După trecerea celei mai mari părţi a slavilor în Imperiul bizantin, 

cei rămaşi la nordul Dunării au fost „integraţi treptat în comunităţile săteşti 

autohtone. Din acest motiv, locuinţele care pot fi puse pe seama acestei 

populaţii sunt destul de puţin numeroase şi încă dificil de precizat tipologic din 

ansamblul complexelor scoase la iveală, deoarece în multe cazuri se dovedesc 

asemănătoare cu acelea aparţinând autohtonilor, dacă sunt comparate cu 

descoperirile din Ucraina din perioada secolelor VI-VII"
16

. 

Aceeaşi concluzie în privinţa inexistenţei în spaţiul carpato-dunărean a 

unor aşezări „curat slave" este formulată şi de către Ioan Mitrea
17

, remarcând, 

                                       
14 Op. cit., p. 228. 

 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, p. 231. 
17 Ioan Mitrea, Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi 

concluzii istorice, Piatra Neamţ, 1998, p. 99. 
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în acelaşi timp, că urmare a pătrunderii şi sedentarizării unor grupuri de slavi, 

desprinşi din masa uniunilor de triburi slave ce migrau în a doua jumătate a 

veacului VI şi începutul secolului VII spre sudul Dunării s-a certificat o 

„decădere a culturii materiale, a nivelului de viaţă în general, nu numai în 

spaţiul est-carpatic, dar şi în sud- estul Transilvaniei sau în Muntenia, deci 

pretutindeni unde aceştia au ajuns", subliniindu-se, mai jos, că se are în vedere 

prin aceasta „caracterul arhaic al culturii, sărăcia inventarului în general, în 

comparaţie cu situaţia din prima jumătate a secolului al VI-lea p. Hr.", 

fenomen regăsit în spaţii europene întinse
18

. Revirimentul în spaţiul vechii 

Dacii s-a resimţit abia spre sfârşitul secolului VII şi începutul secolului VIII, în 

contextul procesului de coagulare a civilizaţiei vechi româneşti
19

. 

Şi pentru că suntem asiguraţi, de către Vasile Stati, de „convieţuirea 

paşnică a volohilor cu slavii", în afara ideilor reproduse mai sus, este grăitoare 

observaţia că „fără îndoială, elementul autohton, romanic, a trăit în condiţii 

grele în secolele VI-VII, datorită pătrunderii şi dominaţiei slavilor, dar va 

renaşte începând cu secolul al VIII-lea când se afirmă poporul român deplin 

format şi civilizaţia veche românească" şi că „din secolul al VIII- lea putem 

vorbi de prezenţa unei puternice „pânze de populaţie autohtonă", în fapt de 

români, în tot spaţiul carpato-danubiano-pontic"
20

. 

Urme ale culturii vechi româneşti, numită de arheologi şi cultura Dridu
21

, 

ca „o legătură organică şi o perfectă unitate între ceramica secolelor IX-XI şi 

ceramica din secolul al XlV-lea, cînd deja se constituiseră statele feudale 

româneşti independente" sunt surprinse „pretutindeni în teritoriul în care 

izvoarele scrise au atestat prezenţa românilor cu multe secole înainte de 

închegarea formaţiunilor statale proprii: în Dobrogea, Muntenia, Oltenia, 

                                       
18 Ibidem, p. 99-100. 
19 Ibidem, p. 100; vezi şi V. Spinei, Realităţi etnice şi politice în Moldova Meridională în 

secolele X-XIII. Români şi turanici, Iaşi, 1985, p. 94-95, 97-99. 
20 Op. cit., p. 102. 
21 Sergiu Musteaţă, op. cit., p. 448. 
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Transilvania şi Moldova"
22

. La o concluzie asemănătoare ajung şi arheologi 

din stânga Prutului, chiar pentru jumătatea răsăriteană a Moldovei istorice: 

„The general analysis of settlements of the eighth-ninth centuries in the Prut-

Nistru space and their comparison to the realities of the material culture in 

other regions of the Carpathian- Danubian-Pontic space points to the existence 

of ethno- cultural Inks between the population inhabiting the northern areas of 

the Lower Danube and the Balkan- Danubian world. The historical processes 

that took place in the course of the tenth-thirteenth centuries, the period that 

witnessed the establishment of the Romanian ethnos and the emergence of pre-

state medieval formations"
23

. 

Iată doar o mică parte dintre concluziile arheologilor, referitoare la 

pătrunderea slavilor în regiunea carpato-dunăreano-pontică şi despre 

constituirea etaosului românesc, pentru a dovedi - o dată în plus - netemeinicia 

şi tendenţiozitatea „istoriei" propuse de Vasile Stati. 

Prin următorul subcapitol, intitulat Despre volohi se atinge un alt argument 

artificial pentru despărţirea romanitaţii carpato-dunărene, acela al naşterii unui 

etnic deosebit de vlahi = români, înrudit totuşi cu acesta dar personalizat printr-

o influenţă precumpănitoare a slavilor. Teza este desigur mai veche, 

dovedindu-şi şubrezenia încă din momentul zămislirii. 

În privinţa statalităţii acest neam „este împărţit în două state, Bogdania 

(Moldova, n. aut.) şi ţara aceasta de la Istru (= Dunăre, Ţara Românească, n. 

aut.)"
24

 iar a limbii vorbite: „neamul acesta (daci - români, valahi) este 

destoinic şi se poate dovedi că vorbeşte aceeaşi limbă, deşi de demult despărţit 

                                       
22 Nicolae Ursulescu, Concepţia lui Dimitrie Onciul referitoare la formarea poporului român, 

în lumina actualelor cercetări despre complexul cultural de tip Dridu, în Anuarul Muzeului 
Judeţean Suceava, IV, 1977, p. 99. 
23 Sergiu Mustaţă, op. cit., p. 458, în traducere: „Analizele generale asupra aşezărilor din 

secolele VIII-IX, din spaţiul dintre Prut şi Nistru şi comparaţia lor cu realităţile culturii 

materiale din alte regiuni ale spaţiului carpato-danubiano-pontic duc spre existenţa 

asemănărilor etno-culturale între populaţia care a locuit regiunile de nord ale Dunării de Jos şi 

lumea Balcano-Dunăreană. Procesele istorice, plasate în cursul secolelor VIII-IX duc spre 

concluzia că în secolele X-XI perioada a fost caracterizată de stabilirea etnosului romanic şi 

emergenţa formaţiunilor pre-statale medievale". 
24 Ibidem. 
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în două, a fost aşezat sub două stăpâniri şi cârmuiri"
25

. în referirile sale, 

Chalcocondil, reţine faptul că şi în interiorul arcului Carpatic, în Transilvania, 

populaţia era constituită din români (daci), aceştia fiind dominaţi de unguri 

(peoni), utilizând pentru acest principat denumirea de Peonodacia
26

. Abia în 

Ecthesis chronica, redactată în prima jumătate a secolului XVI este utilizat 

numele de Moldova
27

. 

O menţiune despre o „Ţară a vlahilor"(Ulak ili), aflată în conflict cu 

kâpciacii (= cumanii), pe teritoriul viitoarei Ţări a Moldovei, se regăseşte în 

cea mai veche cronică turcească, Oguzname sau Legenda lui Oguz han, 

informaţia plasându-se la sfârşitul secolului XI - începutul secolului XII
28

. 

Şi poemele medievale germane, Nibelunglied (cea. 1200) şi Biterolf und 

Dietleib (cca. 1254-1268) conţin menţiuni a unor ţări româneşti în spaţiul de la 

est de Carpaţi, despre un „herzoge Râmunc ûzer Vlâchen lant"
29

, unde atât 

Vlâchen lant cât şi antroponimul Râmunc nu par să aibă o legătură cu 

„moldovanii", adică românii lui V. Stati „rusificaţi din faşă". 

O dezbatere interesantă, pe marginea izvoarelor istorice privitoare la limba 

şi identitatea etnică a locuitorilor din spaţiul carpato-dunăreano-pontic în evul 

mediu, este reluată, mai recent, şi de acad. Şerban Papacostea
30

. Un material 

documentat şi bine articulat, ce răspunde, fară drept de apel, nedumeririlor 

identitare ale lui V. Stati & Co., meritând a fi reprodus integral aici. Dar nu se 

procedează astfel, mai ales pentru a nu facilita munca „de bibliotecă" a 

membrilor „Societăţii istoricilor din Republica Moldova", ce şi-au dat 

concursul la apariţia noii „istorii" moldoveneşti. De aceea, se vor extrage doar 

câteva dovezi categorice, care vin în completarea celor de mai sus. Sasul 

                                       
25 Ibidem, p. 459-461. 
26 Ibidem, p. 469-471 şi passim. 
27 Ibidem, p. 541-555. 
28 Ion Toderaşcu, op. cit., p. 70. 
29 Ibidem, p. 76. D. Onciul, Originile Principatelor Române, în Scrieri istorice, vol. I, 

Bucureşti, 1968, p. 594. 
30 Şerban Papacostea, Limbă şi identitate etnică în evul mediu românesc, în Conferinţele 

Academiei Române, ciclul Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor, 

Bucureşti, 2001, pp. 5-20. 
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Johannes Lebel, nota, printre altele, că vlahii sunt „italieni romanesi 

(romaneses italiani)", că vorbesc „limba romanensă" şi se numesc pe ei înşişi 

„romani"
31

. Un alt sas din Transilvania, Laurentius Toppeltinus (1641-1670) 

scria: „Ştiu în chip cert că astăzi încă valahii noştri se numesc rumuin, adică 

romani"
32

. Lingvistul elveţian Theodor Babliander (mort în 1564) susţinea că 

„după invaziile goţilor şi ale neamurilor germanice şi ale slavilor şi după 

fragmentarea şi ruina imperiului, limba provincială (sermo provincialis) a 

degenerat mult în raport cu cea originară, ca de pildă limba românilor în 

provincia Dacia"
33

. Regina Izabella, soţia lui Ioan Zapolya, era avertizată de 

unul dintre supuşii săi de pericolul trecerii românilor din Transilvania de partea 

lui Petru Rareş, în cazul intervenţiei militare a acestuia în regiune, „pentru că 

au aceeaşi limbă (propter linguae societatem)"
34

. Nu mai este cazul a preciza 

faptul că această adevărată „crestomaţie" de istorie a Moldovei nu conţine 

măcar un rând despre aceste izvoare şi cu atât mai mult nu poate fi vorba aici 

despre reproducerea în întregime sau secvenţială a lor. 

Zăbovim puţin asupra subcapitolului Structura socială a volohilor, adus în 

discuţie ca element distinctiv de restul românilor. Şi, surpriză, după ce îşi reia 

obsedanta lozincă a dezvoltării separate a romanităţii carpato-nistrene de 

celelalte, Stati face o scurtă descriere a obştilor săteşti, luând în discuţie şi 

câţiva termeni istorici – „foarte relevanţi‖ pentru ceea ce vrea să demonstreze – 

gen cut, vatră, cătun, jupan, jude, cneaz, ţară, judeţ, voievod. Deşi pomeneşte 

aceşti termeni în a sa Istoria Moldovei, năstruşnicul nostru „habilitat" îi omite 

în al său Dicţionar...: cătun lipsă (la p. 50, între cătui şi cătuşă), cut (p. 86, 

între cuşulcă şi cutie), voievod (p. 336, între voie şi voiniceasca). Probabil că 

nu a dorit ca românii - pentru care a redactat Vasile / Vasilii Stati / Staţii 

celebrul său / lor Dicţionar moldovenesc - românesc - să înţeleagă tâlcurile 

adânci ale genezei poporului ce se pretinde şi astăzi a fi moldav şi punctum. 

                                       
31 Ibidem, p. 9. 
32 Apud, Ibidem. 
33 Apud, Ibidem, p. 10. 
34 Apud, Ibidem, p. 13. 
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Dar şi ceilalţi termeni pomeniţi aici şi extraşi din argumentaţia lui Vasile 

Stati au beneficiat de definiţii cel puţin ciudate în al său Dicţonar... . Astfel, 

noţiunea jude desemnează, pentru Vasile Stati, „căpetenie a unei obşti săteşti în 

Moldova prefeudală" (subl. aut.), uitând să pomenească de existenţa juzilor în 

secolul XV şi ceva mai târziu
35

. Noţiunea judeţ (Dicţionar..., p. 156, sub trei 

voces) a primit următoarele definiţii: „Judecată", „Proces", „Delă". Este inutil - 

credem - să mai adăugăm ceva despre sensul administrativ al acestui cuvânt, 

sens omis cu bună știință. Cuvântul jupan a fost definit de către semnatarul 

identificat pe coperta Dicţionarului... drept „înalt titlu boieresc în ierarhia 

socială a Moldovei medievale <doar!>. Este atestat pentru prima dată <pe 

lumea aceasta?!> în documentul lui Roman I, domnul Moldovei, din 30 martie 

1392...". Oare să nu fi întâlnit - în vastele sale lecturi de „istorie universală", la 

capitolul „Istoria românilor", sintagma „jupan Dimitrie" măcar?! în privinţa 

vocabulei ţară iată definiţiile din Dicţionar... (p. 318, s. 3 voces!): „Ţara 

moldovenilor. Teritoriu locuit de populaţia unei ţări". Așadar, orice țară cu 

populație se numește ”Țara moldovenilor”. Şi doar este „doctor în ştiinţe 

filologice"! A doua definiţie este de-a dreptul năucitor de posesivă: „Ţară - 

Teritoriu aparţinând statului Moldovenesc, Ţării Moldovei". Alţii nu au 

dreptul să utilizeze termenul, subînţeles ca fiind intraductibil din limba 

moldovenească!! A treia definiţie este „Ţară - Ţarină". Oricum, ţarină lipseşte 

de la locul său din Dicționarul plăsmuit - având în vedere adânca şi subtila 

percepţie lingvistică de care face dovadă Vasile Stati -, apare totuși definiţia de 

„împărăteasă" dar sub o formă diminutiv-ruso-stâlcită, pretins folclorică, 

respectiv Împărătiță. Cuvântul vatră şi-a pierdut în Dicţionar... (p. 330, în 

ciuda celor 4 voces) sensul de nucleu intravilan, atât de semnificativ pentru 

discuţia lansată în Istoria Moldovei. Au fost redate cu maximă conștiinciozitate 

                                       
35 Documenta Romaniae Historica (în continuare DRH), A. Moldova, vol. I, documentele nr. 

24, 60, 98, 99, 120, 127, 129, 134, 144, 185, 186, 236, 240, 272, 280, 282 sau, în timpul 

prefeudalului (sic!) domn Ştefan cel Mare: Ibidem, vol. III, documentele nr. 21, 43, 96, 105, 

122, 128, 134, 170, 209, 223, 235, 256, 268, 274. Mai amintim de o altă categorie de juzi ce se 

regăsesc în secolul al XVII-lea, în înscrisuri ce au fost reproduse în Ibidem, vol. XXIII, 

documentele nr. 118, şi 548. 
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o diversitate de: „Sobă orizontală", „Plită de bucătărie", „Cenuşar (la plită)", 

„strat de legume, flori". Aceasta este o dovadă incontestabilă a (in)competenţei 

lingvistice a lui Vasile / Vasililor Stati / Staţilor şi a (in)capacităţii sale / lor de 

a face legătura între istorie şi lingvistică. Sperăm să ne fi făcut înţeleşi, prin 

acest paragraf, pentru toţi cititorii noştri şi al autorului „atoate ştiutor" al 

Istoriei Moldovei dezbătută aici. 

Ar fi suficientă - pentru a nu face din nou apel la câteva titluri din vasta 

bibliografie edificatoare - o trimitere la DEX pentru a constata că aceste 

cuvinte se află în lexicul limbii române iar în ceea ce priveşte formele de 

organizare a obştilor săteşti din regiunea carpato-nistreană, acestea se 

încadrează în caracteristicile unui spaţiu european ceva mai vast decât cuprinde 

puterea de comparaţie a lui V. Stati. 

Nu insistăm prea mult asupra acestui subcapitol – de umplutură -, tratat 

superficial, unde diferenţele sesizate sau sugerate de Vasile Stati ar dispărea la 

o simplă comparaţie cu organizarea societăţii din restul teritoriului românesc
36

 

şi suntem nevoiţi să revenim la mai vechea discuţie, desfiinţată deja de cele 

câtva mărturii istorice, pomenite mai sus: Epoca etnolingvistică 

moldovenească! Aici aflăm despre rezultatele la care au ajuns lingviştii „de 

mare prestigiu‖ (magister dixit), printre care nume curat „moldoveneşti‖, V. 

Şişmariov, N. Raevskii, ultimul mai ales fiind copiat cu acribie. Deja 

cercetătorii citaţi de V. Stati „au stabilit‖ că dacă până la mijlocul sec. XIV s-a 

constatat un spor al populaţiei datorită migrărilor din afară, ceva mai târziu 

aceasta s-a mărit pe cale naturală şi prin asimilarea unor grupuri conlocuitoare 

de alte origini, „bunăoară a ucrainenilor‖ şi după două citate scurte, din 

Grigore Ureche şi Dimitrie Cantemir, privitoare la colonizarea unor grupuri de 

oameni din Polonia, conchide: „Aşadar, de-a lungul epocii feudale elementele 

                                       
36 V. Costăchel, P. P. Panaitescu, Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-

XVII), Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 79-108; Ion Toderaşcu, Unitatea românească 

medievală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 43-49, unde se constată, printre 

altele: „Cît de puternică şi de cuprinzătoare a fost organizarea aceasta la români o dovedeşte 

termenul de ţară în numirea statelor feudale româneşti, Ţara Românească, Ţara Moldovei, 

Ţara Transilvaniei (Terra Ultransilvana, Terra Transilvania), Ţara Dobrogei, şi a termenului de 

voievod în titulatura cîrmuitorilor lor‖, p. 59-68. 
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slave (ruşi, sîrbi, bulgari), de origine turanică ce populau, împreună cu 

moldovenii, spaţiul carpato-nistrean, vor alcătui, într-o măsură mai mare sau 

mai mică, „părţi integrante ale etnosului romanic, moldovenesc‖ (p. 35-36). 

 Este ignorată cu desăvârşire, contribuţia demografică covârşitoare a 

românilor transilvăneni, munteni şi dobrogeni de-a lungul întregii perioade 

medievale şi moderne chiar. Aceste numeroase mase de emigranţi nu puteau 

contribui desigur la deosebirea „etnosului moldovenesc", dimpotrivă. 

Particularităţile lingvistice regionale, aduse în discuţie, prin expunerea sintezei 

moldoveanului N. Raevskii, nu pot constitui un argument serios pentru 

adâncirea specificităţilor de limbă, la care se fac referiri aici. Este o situaţie 

similară unui caz - dintre numeroase altele - întâlnit în câteva sate vecine de pe 

valea Cuboltei, unde pentru un singur cuvânt, perete, de exemplu, fiecare 

localitate are propria sa variantă: pareti, păreti, pereti. Prin urmare, ar fi de 

aşteptat să descoperim o limbă cotoveană, una chetroşeană şi alta şureană! 

Argumente de ordin lingvistic, ale folclorului şi obiceiurilor locale chiar, în 

acest sens, s-ar ridica la aceeaşi consistenţă, regăsită la Raevskii sau Stati! Se 

pot identifica şi destule „micro-regionalisme‖ după care, dacă s-ar aplica teza 

moscovită privind limba română, am scoate la suprafaţă numeroase alte 

„limbi‖ locale cu tot atâtea dicţionare de întocmit! Pentru o arie restrânsă, de 

pe aceeaşi vale a Cuboltei, se pot identifica o serie întreagă de cuvinte uzuale, 

caracteristice unei anumite localităţi. Aşa este, de exemplu, cazul cuvintelor 

cotIoane, pentru sobă, lele ( = ţacă, în satul vecin Chterosu) pentru sora sau 

ruda de sex feminin mai vârstnică, uzitat la Şuri, jud. Soroca, sau piléle, pentru 

ouă, barabule, pentru cartofi, folosite cu precădere, la vreo 20 km, în s. Pelinia, 

jud. Bălţi. 

In aceeaşi ordine de idei, se pare că în Dicţionarul moldovenesc- românesc 

s-au „vânat", total neprofesionist, aceste „micro- regionalisme", puţine la 

număr şi cu o arie de acoperire restrânsă adesea la un singur sat. Suntem destul 

de îngăduitori să estimăm că aproximativ 20% dintre cuvintele inventariate în 

Dicționarul lui Stati sunt pure invenții ale autorului iar alte 30% reprezintă 

arhaisme, culese de ici-acolo, fără noimă și neuzitate în Basarabia. Restul sunt 

cuvinte identice ‖moldo‖-române ori sensuri răstălmăcite. 
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O explicaţie pentru existenţa „micro-regionalismelor" s-ar datora 

procesului de populare al unui teritoriu cu grupuri umane provenite din spaţii 

diferite. Tot aşa se explică şi o anumită „eterogenitate", de la sat la sat, a 

obiceiurilor şi tradiţiilor într-un spaţiu destul de restrâns. Nu s-au luat în calcul 

aici - pentru comparaţie - şi satele populate cu alogeni, o atare încercare ar fi 

modificat sensibil optica de mai sus. De altfel, în regiunea Cuboltei, caz 

concret de la care au pornit aceste observaţii, se află foarte puţine sate locuite 

majoritar de alogeni: Baroncea, pe râul Cubolta şi Zguriţa, pe pârâul Căinări. 

Este suficient a se urmări obiceiurile de nuntă şi înmormântare; în două sate, de 

exemplu, despărţite acum doar de o stradă, Şuri şi Chetrosu; sunt deosebiri 

remarcabile. Astfel, se poate face trimitere, în acest caz, la obiceiul de nuntă, 

din s. Chetrosu, jud. Soroca, al „datului mâinii", nemaiîntâlnit în celelalte sate 

vecine, prin care mirii îşi iau „rămas bun", din postura de holtei, necăsătoriţi, 

de la toate rudele şi cunoscuţii, pentru a primi noul statut social. În mod 

obligatoriu, atât mirii, cât şi cei cu care îşi iau rămas bun trebuie să îşi acopere 

palmele cu câte o batistă, la strângerea de mână, pentru a se păstra puritatea 

tinerilor. Acest moment începe după ce tinerii, urmaţi de şirul de vomicei şi 

vornicele (la Şuri, se numesc druşte), înconjoară de trei ori masa, aşezându-se 

la încheierea fiecărui cerc pe pernele de pe genunchii părinţilor, îşi fac semnul 

crucii la fiecare colţ şi mijloc de masă, unde sărută icoana de cununie din 

mâinile vornicelului cel mare, apoi iau câteva fire de grâu pentru a le arunca 

peste umărul drept. 

Este de prisos a mai pomeni aici tradiţiile sărbătorilor de iarnă, specifice 

fiecărui sat în parte. „Malanca" - ceata de flăcăi colindători, mascaţi 

milităreşte, constituind un alai de nuntă care se adună la Crăciun şi se desparte 

la Bobotează, fiind caracteristic câtorva sate : Cotova, Sofia şi Ţarigrad, jud. 

Soroca. Dintre practicile funerare specifice, la Şuri, în timpul popasurilor pe 

care le face cortegiul funerar, în faţa unei fântâni sau la răscruce de drum, 

sicriul este aşezat pe scaune. Şi lista poate continua cu folclorul, dansurile (cu 

numărătoare, strigături specifice la Cotova), cutumele, superstiţiile distincte, 

identificabile pentru fiecare comunitate aparte. Este cazul să deosebim prin 

aceste particularităţi locale limbi şi popoare diferite la românii din satele de pe 

valea Cuboltei? Născocirea limbii moldoveneşti, diferită de limba română, este 
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o întreprindere la fel de neserioasă după cum ar fi încercarea de a se descoperi 

o policromie etno-lingvistică în arealul satelor pomenite mai sus. 

Desigur, limba română vorbită în Moldova istorică are trăsături specifice 

faţă de variantele vorbite în alte provincii istorice româneşti, dar de aici şi până 

la a admite existenţa a două limbi diferite ţine deja de domeniul absurdului iar 

celor care mai cred în acest nonsens li s-ar putea recomanda o butadă după 

zicătoarea: „Dacă mai mulţi <decât grupul tău> îţi spun că eşti beat, du-te şi te 

culcă". Aceasta cu atât mai mult cu cât Vasile Stati introduce ca argument, 

printre cele „350 de cuvinte poloneze ce apar, mai ales, la cronicarii 

moldoveni"(!), şi arhaisme, termeni tehnici şi denumiri monetare medievale. 

Pare destul de firească utilizarea de către cronicari - şi nu numai - a termenilor 

caracteristici unei activităţi sau organizări străine inedite iar preluarea acestora, 

împreună cu lexicul uzual aferent, nu a depăşit cadrul comportamental al altor 

cazuri, contemporane nouă chiar. Totodată, unii termeni străini, cu echivalenţă 

în limba română, au fost preluaţi de către cronicari şi pentru a facilita 

modalitatea de expunere. Aşa se explică prezenţa cuvintelor 

rohmistru/rotmistru, ocop, „podgheaz, hatman, joimir, haşcă, panţir, spijă, 

palancă, herb, şleahtă, moţpan"
37

 (p. 38) în letopiseţele noastre. 

Este de-a dreptul jenantă, pentru o analiză lingvistică, argumentarea cu 

denumiri de emisiuni monetare precum sunt cele trei care încheie lista: zlot, 

potronic, taleri După această logică, ar trebui să numim euro „leu european", 

dolarul american „leu american", rubla „leu rusesc" sau coborând în timp, 

denarului roman să-i spunem „leu roman" pentru a păstra nealterată „puritatea 

limbii moldoveneşti". Se simte necesară o scurtă revizuire a notiţelor - dacă 

există la Vasile Stati - privind evoluţia unei limbi şi aportul neologismelor în 

cadrul acestui proces. Printre altele, trebuie observat aici că taler nu este - nici 

pe departe - un termen de origine poloneză şi că ar trebui căutat, mai degrabă, 

undeva spre lumea germană, ceea ce nu este cazul în acest context. Faptul că 

nici măcar autorul/autorii nu dau credit unei asemenea construcţii fanteziste 

este exprimat însă literal ceva mai jos, anulând încă din primele pagini ale 

cărţii rostul tuturor cheltuielilor făcute pentru a o scoate pe piaţă. Merită a se 

                                       
37 De remarcat aici – în afara ieşirii din uz a acestor termeni – şi specializarea lor „militară‖. 
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reproduce integral şi subliniat, pentru că acest pasaj demonstrează ceea ce 

observa cineva în presa de la Chişinău şi anume că cei mai mari antiunionişti, 

românofobi, teoreticienii moldovenismului nostru sunt, de fapt, cei mai 

convinşi de românitatea autohtonilor din Republica Moldova. 

Iată ce scrie Vasile Stati în Istoria Moldovei la p. 38: „Desigur, aceste şi 

alte probe diferenţiatoare nu afectează forma literară comună (s. V. S.) a tipului 

de vorbire neo-latină est-romanică, pe care moldovenii s-au obişnuit de vreo 

700 de ani s-o numească moldovenească (s. V. S.), iar valahii s-au obişnuit s-o 

numească românească (s. V. S). Şi, slava Domnului, că avem o bogăţie 

comună. Că nu avem nevoie de dicţionare moldo-române (s. aut.), precum n-au 

nevoie de cuvântelnice <sic!> bilingve sîrbii şi croaţii (şi bosniacii), indienii şi 

pakistanezii, flamanzii şi olandezii, caraceaii şi cerchezii, bengalezii şi indienii, 

mocşanii şi erzia, nemţii şi luxemburghezii, catalanii şi valencienii, olandezii şi 

frizonii, sud-africanii (burii) şi flamanzii, bosniacii şi croaţii, provensalii şi 

occitanii, iranienii (o parte) şi afganii (o parte), suedezii şi norvegienii (şi 

danezii). Etc., ş.a.m.d.". Este suficient de remarcat, în acest context, doar că, 

deşi recunoştea inutilitatea vreunui „cuvântelnic" moldo-român, la nu mai 

târziu de un an de zile, Vasile Stati scotea pe piaţă exact un asemenea produs. 

După lectura pasajului reprodus aici, fără a omite cel puţin o virgulă - aşa cum 

se poate vedea, s-au preluat aici şi omniprezenele etc. şi ş.a.m.d. - orice cititor 

normal rămâne debusolat în privinţa teoriei care i se dezvăluie. După o serie de 

lozinci în care i se spune - pe un ton oarecum imperativ, definitiv - că este 

vorbitor al unei limbi moldoveneşti, brusc se trezeşte în faţa unei auto-

contradicţii fundamentale a autorului. Nu se poate decât să se revină la 

convingerea fermă că este vorba aici despre un caz de personalitate multiplă 

chemată să se joace de-a plăsmuirea istoriei. 

Am atras atenţia în paginile anterioare - şi vom mai reveni asupra acestui 

aspect - că Istoria Moldovei discutată aici este „opera" unui grup ce fie se 

ascunde după numele lui Vasile Stati, fie acesta i-a furat rodul muncii. 

Ca dovadă în plus a faptului că lucrătura de faţă aparţine unui grup de 

persoane, „sincere şi dezinteresate", este reluarea discuţiei privind primele 

menţiuni ale românilor de la răsăritul Carpaţilor, după o tratare cronologică a 

dominaţiei Hoardei de Aur, a relaţiilor maghiaro-polono-lituaniene, a 
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respingerii tătaro-mongolilor în stepele nord-pontice, a rivalităţilor maghiaro-

moldoveneşti. Acest subcapitol, cu titlul, confuz în relaţie cu conţinutul, „Cel 

moldovan...", nu diferă, prin abordare, problematică sau domeniu de interes 

față de subcapitolul Epoca etnolingvistică moldovenească, cu copieri din N. 

Raevskii, asortat cu câte ceva din N. Corlăteanu. Autorii din urmă se 

completează reciproc, în cazul uneia şi aceleiaşi dezbateri şi pentru că nu s-au 

înţeles, probabil, în privinţa textului ce ar trebui să rămână, au preferat titluri 

aparte, de aceea apare şi cu o formulare atât de stângace. Dacă ar fi altfel, în 

mod normal, problematica lingvistică, chiar cu subtitlu propriu, n-ar fi fost 

despărţită de aceea etnică de un subtitlu în care se propun „Reconstituiri 

toponimice". 

Revenim din nou la subcapitolul „Cel moldovan..." şi - în cadrul discuţiei 

privind valoarea unificatoare a etnonimelor pentru o comunitate – autorii ţin să 

ne asigure că „drepturile individuale ale omului şi cele colective" sunt ocrotite, 

printre altele, şi de Constituţia Republicii Moldova (art. 10. 2)" (p. 48). Sună 

frumos dar se contrazice în multe privinţe, pe lângă faptul că referinţa - aici - la 

actul fundamental al actualului stat de la răsărit de Prut vădeşte apolitismul 

întregii lucrări. Merită a se reaminti aici - măcar pentru a nu se lăsa afirmaţia 

neacoperită de argumente - ultimele atitudini antiromâneşti ale autorităţilor 

actuale de la Chişinău în privinţa denumirii unor licee. Trebuie precizat - 

pentru necunoscătorii problemei - că nu este vorba despre drepturile identitare 

ale cetăţenilor unui stat vecin, ceea ce nu reduce din gravitatea situaţiei, ci 

despre acelea ale etnicilor români, cel puţin ale celor care se recunosc ca atare, 

dar sunt cetăţeni ai Republicii Moldova. Este şi aici o tehnică de manipulare, 

practicată în trecut de şcoala sovietică. In manualele sovietice de geografie, 

capitolul referitor la problematica mondială a şomajului, după ce toate statele 

din Europa necomunistă şi SUA erau făcute „cu ou şi cu oţet", se încheia cu o 

propoziţie seacă şi autoritară: „în ţara noastră (adică URSS, n. a.) nu există 

şomeri". Asupra veridicităţii acestei ultime afirmaţii nu mai este nevoie să se 

insiste, era o propoziţie importantă prin efectul psihologic. Iar la sovietici orice 

se comunica prin intermediul hârtiei tipărite, radioului sau televizorului, 

trebuia să aibă un credit nelimitat. La fel procedează şi Vasile Stati atunci când 
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încearcă să adoarmă vigilenţa cititorului cu o nouă contradicţie a realităţii 

perceptibile de majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova. 

Lăsând pentru moment deoparte aberaţiile statiene, trebuie făcută o 

paranteză în care să se puncteze o chestiune generatoare a ideilor 

„moldovniştilor". Desigur, oricine s-ar putea întreba de ce nu am avut un 

singur stat românesc încă de la început, atâta timp cât, ştiinţific, se constată o 

unitate lingvistică, etnică, confesională, instituţională pentru toţi locuitorii 

spaţiului cuprins între râurile Tisa şi Nistru, mărginit în nord de Carpaţii 

septentrionali şi scăldat la sud de Dunăre. O explicaţie edificatoare este aceea 

formulată de către Ion Toderaşcu, într-o lucrare ce abordează anume această 

problematică, lucrare care l-ar fi clarificat şi pe Vasile Stati în multe privinţe. 

Cercetătorul ieşean vede în Transilvania - datorită aşezării geografice, ocupând 

o poziţie centrală în spaţiul carpato-dunărean - miezul în jurul căruia trebuia să 

se coaguleze organizarea politică medievală a românilor. Acest rol al 

teritoriului transilvănean este relevat de organizarea şi evoluţia statului dacic 

sau de procesul de unificare a principatelor medievale româneşti, înfăptuit de 

către Mihai Viteazul. „Dar platoul transilvan, «sîmburele tare al unităţii 

româneşti», a intrat de timpuriu în stăpînirea regatului arpadian. Centrul 

pămîntului românesc a rămas în afară, s-a produs o scindare teritorială cu 

repercursiuni asupra evoluţiei organizării politice. Fără Transilvania, este 

limpede la o simplă vizualizare a hărţii, Moldova şi Ţara Românească rămîn în 

poziție periferică. Ocuparea Transilvaniei de către regalitatea maghiară, 

începută în secolul al XI-lea şi desfăşurată vreme de câteva secole, constituie 

una din cauzele principale ale inexistenţei unui singur stat feudal pentru tot 

spaţiul locuit de români"
38

. Printre altele, Vasile Stati poate căuta şi o altă 

lucrare a aceluiaşi cercetător, intitulată „crestomaţie"
39

, cel puţin pentru a 

vedea cum se întocmeşte şi cum ar trebui să arate un asemenea demers, deşi nu 

i-ar strica şi o aprofundare a lecturii. 

S-a observat, de către autorii acestor rânduri cel puţin, că Istoria Moldovei 

este, de fapt, o reeditare a mai vechii Istoria Moldovei în date, semnată de 

                                       
38 Ion Toderaşcu, op. cit., p. 92-93. 
39 Idem, Crestomaţie de istorie medie a României, Iaşi, 1984. 
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acelaşi Vasile Stati şi se vor reproduce la momentul cuvenit câteva pasaje 

cronologice pentru a întări cele afirmate. Printre aceste crâmpeie, s-au preluat 

şi mo(n)stre de „istorie nouă" pentru perioada de dinaintea lui Alexandru cel 

Bun. Se consideră ca suficiente părerile exprimate vis-ă- vis de modalitatea de 

expunere a materialului istoric şi a consistenţei acestuia. Care ar fi atitudinea 

potrivită în faţa a două pagini şi jumătate în care sunt comprimate, până la 

nivelul de listă cronologică, domniile lui Bogdan I Întemeietorul, Petru I 

Muşatinul, Roman I, Ştefan I, Iuga? Aceea de a-i (a le) face o minimală 

recomandare bibliografică ce nu are câtuşi de puţin tente revizioniste, 

segregaţioniste sau izolaţioniste, aşa cum este obişnuit Stati & со.: Ştefan S. 

Gorovei, Muşatinii, Chişinău, 1991, 165 p. (deci V. Stati o avea „acasă"!!!); N. 

Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova, I. Organizarea de stat până la 

mijlocul sec. al XVIII-lea, Bucureşti, 1971, 475 p. (O lucrare relativ depăşită 

dar utilă pentru iniţierea într-ale istoriei medievale a Ţării Moldovei a 

„doctorului habilitat" Vasile Stati şi a echipei sale de neofiţi. Preferăm să le 

recomandăm lucrări mai vechi dar esenţiale în formarea unui istoric decât 

ultimele noutăţi istoriografice pe care nu le-ar putea înţelege fără lecturarea 

celor amintite aici şi nu numai). Chiar sub o atare formă, viziunea autorilor 

asupra raporturilor istorice interstatale este conturată copilărește doar prin 

prisma antagonismelor politice. Alte tipuri de interferenţe existenţiale par - 

dacă s-ar da credit unor asemenea abordări extra ştiinţifice - să nu fi existat în 

întreaga evoluţie a Ţării Moldovei. De altfel, întreaga lucrare este astfel 

structurată, de unde se poate deduce lesne caracterul politic, cu tendinţe de 

regres istoric şi antieuropene, a făcăturii numită Istoria Moldovei. 

Nu departe de aceeaşi modalitate de organizare tematică este şi Capitolul 

II, intitulat Moldova în prima jumătate a veacului XV, referitor la perioada 

domniei lui Alexandru cel Bun şi a urmaşilor săi, până la Ştefan cel Mare. De 

remarcat aici şi inconsecvenţa cronologică a listei, când după ce se pomeneşte - 

în fuga condeiului - despre prestarea jurământului de vasalitate al domnului 

Moldovei în faţa regelui Poloniei, la 1 august 1401, apoi despre tratatul de pace 

de la Roman (1411), Congresul de la Luţk (1429), se revine în timp şi se fac 

scurte menţiuni despre Tratatul polono-ungar de la Lublau, din 1412 (cu 

consecinţe importante pentru politica lui Alexandru cel Bun) iar - mai jos - se 
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aminteşte despre participarea, cu un an mai devreme, a unui contingent 

moldovenesc la bătălia de la Grünwald. Ascensorul temporal funcţionează 

năucitor şi de această dată. Chiar şi cele mai vechi cronici prezintă ceva mai 

multă rigoare a expunerii şi un volum de informaţii mai cuprinzător faţă de 

lucrarea editată în anul de graţie 2002. De remarcat aici şi disproporţia de 

conţinut pe care o reprezintă pasajul referitor la atacul lui Dan al II-lea asupra 

ţării de la răsărit de Carpaţi, în 1429, însemnând, pentru autori, „prima „relaţie 

organizată" dintre Valahia şi Moldova. 

Nici un cuvânt măcar despre accederea la tronul din Suceava a lui 

Alexandru cel Bun cu sprijinul lui Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti, 

despre încuscrirea celor doi voievozi în urma căsătoriei Cneajnei, fiica lui 

Alexandm, cu Vlad Dracul
40

. Sunt subliniate, la nesfârşit, doar situaţiile 

conflictuale dintre cele două state medievale româneşti. Desigur, un asemenea 

mod de percepţie, unilateral, asupra istoriei este departe de ceea ce s-ar dori a fi 

un studiu serios, în condițiile istoricului silit să se afle - în timpul analizei sale - 

„în toate taberele", să contureze şi să expună obiectiv faptul istoric iar 

concluzia să o extragă nu din afirmaţii, aşa cum se întâmplă aici, ci din 

mărturiile elocvente ale epocii, indiferent de dorinţa subiectivă a 

subconştientului său. „Obiectivitatea" taberei lui Vasile Stati este legitimată de 

lucrarea lui Manolache Drăghici, de unde s-au putut înfrupta pentru a dovedi 

suficienţă şi a completa analiza, în stil personal, cu câteva consideraţii despre 

organizarea aparatului de stat. 

Concluzia trasă de autor / autori asupra întregii perioade de frământări 

politice, care a urmat morţii lui Alexandru cel Bun şi cuprinsă între anii 1432-

1457, a fost aceea a unei simple „jucăreală de-a tronul"(p. 65)! Atât s-a înţeles 

şi cam atât s-ar extrage dintr-o expunere strict cronologică pe nici măcar două 

pagini! Este suficient a reproduce aici doar un scurt fragment de „istorie 

moldovenească", drept mărturie: „După lupta de la Chipereşti (8.03.1346), în 

care Ştefan II 1-a biruit pe Iliaş, cei doi fraţi devin domni asociaţi, fiecare 

cârmuind partea sa de ţară. Din 1447 pînă în 1449 au domnit (uneori numai 

                                       
40 Constantin Cihodaru, Alexandru cel Bun (23 aprilie 1399-1 ianuarie 1432), Iaşi, 1984, p. 

280. 
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câteva luni), alungându-se unul pe altul, Petru al II-lea (de două ori), Roman al 

II-lea, Ciubăr-Vodă, apoi Alexăndrel (8 luni). In lupta de la Tămăşeni (pe Siret, 

la nord de Roman), Bogdan al II-lea îl biruie (12.10.1449) pe Alexăndrel şi 

devine domn al Moldovei. Un an mai târziu, în lupta de la Crasna (lîngă 

Vaslui), Bogdan II, tatăl lui Ştefan cel Mare, învinge oastea polonă, care venea 

să-1 reînscăuneze pe Alexăndrel. În mai 1451 Petru Aron, în timpul 

răzmeriţelor feudale, îl ucide pe fratele său Bogdan al fl-lea la Reuseni şi pune 

mîna pe tronul Moldovei. Dar nu pentru mult timp, căci din februarie 1452 

pînă în august 1454 din nou domneşte Alexăndrel. în mai 1455 Petru Aron îl 

învinge pe Alexăndrel în lupta de la Mohile, reocupînd tronul...." (p. 65). 

Nici măcar vechile noastre cronici nu „reuşesc" să comprime, la asemenea 

parametri, atâta volum de informaţie. Prima recomandare bibliografică, ce ne 

trece prin minte este aceea a contribuţiei semnate de regretatul cercetător 

ieşean, originar din Basarabia, Leon Şimanschi
41

 dar s-ar putea apela şi la alte 

materiale utile
42

. Cititorul se află în faţa unui subiect tratat doar din perspectiva 

cronologică, fară a se insista pe descrierea şi analiza evenimentelor. De fapt, 

avându-se în vedere intenţiile autorului, secvenţa istorică de faţă este 

irelevantă, are menirea de a asigura - chiar şi expeditiv - trecerea de la o etapă 

temporală la alta, aşa cum trecem şi noi la următorul capitol, care depăşeşte cu 

puţin (p. 67- 131) - din punct de vedere cantitativ pentru că de calitate nici nu 

poate fi vorba aici - capitolele I şi II, Cuvântul înainte, pagina de Abrevieri şi 

Cuprins, luate împreună (p. 3-66). Este adevărat că neputinţa ştiinţifică, 

relevată până aici, dar şi în paginile următoare, cât şi lipsa de documentare 

                                       
41 L. Şimanschi, Criza politică din Moldova dintre anii 1432 şi 1437, în AII, Iaşi, 
XXXIII/1996. 
42 V. Pârvan, Alexăndrel vodă şi Bogdan vodă. Şepte ani din istoria Moldovei, 1449-1445, în 

Idem, Studii de istorie medievală şi modernă, Bucureşti, 1990; N. Grigoraş, Din istoria 

diplomaţiei moldoveneşti (1432-1457), Iaşi, 1948; Idem, Ţara Românească a Moldovei de la 

întemeierea statului până la Ştefan cel Mare (1359- 1457), Iaşi, 1978; Ş. Papacostea, Relaţiile 

internaţionale în răsăritul şi sud-estul Europei în secolele XIV-XV, în Idem, Geneza statului în 

evul mediu românesc, Bucureşti, 1999; V. Ciobanu, Intre Ungaria şi Polonia: o politică de 

echilibru (1396-1444), în AII, XXVIII/1991, Iaşi; Idem, Ţările Române şi Polonia. Secolele 

XIV-XVI, Bucureşti, 1985 şi multe altele. 
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sumară, duce la a scrie „de mai multe ori cu mahnă, cu senzaţie amară..."
43

. 

Aceasta generează şi dezechilibre de tot felul, între care se poate număra, în 

cazul de faţă, şi efortul de a elimina jocul universal sau regional ce a angrenat 

teritoriul şi populaţia Ţării Moldovei. Capitolul în discuţie este rezervat 

domniei lui Ştefan cel Mare şi a fost republicat separat doi ani mai târziu, fără 

prea multe intervenţii
44

. „Inovaţia" notabilă rămâne numele pe care ţine să-1 

impună pentru Ţara Moldovei: Moldovania. Nu se va comenta, desigur, fiecare 

rând al capitolului, după cum nu s-a procedat nici în cazul precedentelor, se va 

insista mai mult asupra celor mai grave erori şi pervertiri istorice la care se 

recurge. 

Dintre acestea, după un scurt, foarte scurt, pasaj introductiv - de unde se 

observă clar conceptualizarea marxistă asupra istoriei - se surprinde o 

explicaţie mitocănească a instabilităţii politice cu care s-a confruntat ţara până 

la accederea la domnie a lui Ştefan: „Domnitorii Moldovei, deşi erau 

credincioşi pravoslavnici convinşi, păcătuiau şi ei, ca toţi muritorii. De regulă, 

numărul descendenţilor lor născuţi din flori (nelegitim) era cu mult mai mare 

decât a celor legitimi - toţi, însă, fiind „de os domnesc". In virtutea acestei 

„comunităţi", cu timpul vroiau să aburce (sic!) pe tron. Trebuiau, însă, aleşi de 

boieri, care aveau interese diferite, orientări politice (externe) diferite. 

Pretendenţii diferiţi îşi căutau/cumpărau susţinători diferiţi. Şi unii şi alţii 

doreau să pună mîna pe tron, spre a-1 folosi în interese personale - de 

căpătuire. Tranzacţiile se ţineau lanţ. În timp ce ţara se zbătea între boieri, 

devenind pradă uşoară a străinilor. Ştefan al Ill-lea a pus capăt unor astfel de 

tranzacţii cu interesele statului" (p. 67-68). Deci, totul s-ar rezuma la „vitejiile" 

de aşternut ale voievozilor noştri! Percepţie pur personală pe care poate să o 

aibă doar un neiniţiat; şi aici se vede nivelul de pregătire al celor care au trudit 

asupra acestui gen de „istorie". Cam aşa ceva s-ar propune, ca model de 

instruire, pentru disciplina istorie şi în şcoală. Cel puţin pentru a corespunde 

gusturilor unor indivizi cu moralitate îndoielnică, menţinuţi odinioară - datorită 

                                       
43 Vasile Stati, Istoria Moldovei, p. 11. 
44 Vasile Stati, Ştefan cel Mare. Voievodul Moldovaniei, Chişinău, 2004, 180 p.49 
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unor neînţelese raţiuni de gaşcă pe lângă Ministerul Culturii al Republicii 

Moldova şi pe lângă ziarul „Comunistul"
45

. 

Societatea medievală s-a confruntat cu o serie întreagă de probleme 

existenţiale care, în prezent, au fost uitate sau care nu mai reprezintă o 

ameninţare serioasă pentru omenire. Viaţa unui copil din evul mediu a fost 

deosebit de fragilă. Moartea lui putea fi provocată de maladii - banale pentru 

noi - cum sunt rujeola, rubeola, variola (vărsatul de vânt)
 46

 etc., pentru care 

încă nu erau descoperite antidoturile utilizate astăzi. Nu mai este cazul a se 

pomeni aici despre ravagiile ciumei, holerei, deosebit de frecvente, adesea 

însoţite de foamete. Vaccinul antirabic (împotriva turbării) - de exemplu - s-a 

descoperit abia în a doua jumătate a sec. XIX, în anul 1885, de către Louis 

Pasteur
47

, sunt procesate târziu aspirina şi penicilina (1928, de către Alexander 

Flaming)
48

, medicamente ce au revoluţionat ştiinţa combaterii infecţiilor 

                                       
45 V. girul Direcţiei (fost Departament)... pomenită în paginile anterioare şi - pentru a nu crea 

senzaţia că „suntem moldoveni şi Punctum" - amintim aici două articole relativ nevinovate: 

Aşa a început Ţara Moldovei, în „Comunistul", nr. 7, din 04.03.2004, p. 8; Aşa a început Ţara 
Moldovei, în „Comunistul", nr. 6, din 26.02.2004, p. 12. Pe lângă acestea, mai amintim că 

domnul / tovarăşul Vasile Stati a semnat şi la alte publicaţii cum ar fi: Transnistria - iubirea şi 

speranţa mea. Demonstraţie privind nerecunoaşterea lecţiilor de istorie, în „Pridnestrovje", 

Tiraspol, nr. 176 - 177 din 04.09.2004, p. 2 din care cităm: „Astăzi, în august 2004, asupra 

Nistrului sunt din nou gloanţe. Mai ales din partea malului drept <al Nistrului>". Aceasta 

pentru a vedea şi organismele citate anterior pe cine au oblăduit. Şi iată şi o mostră din 

„Tineretul Moldovei", nr. 4 din 19 - 25.02.2004, p. 5, articolul Câte limbi vorbea Ştefan cel 

Mare unde apreciază că: „Cu toate acestea «fantomele naţionalismului autohton românesc au 

reînviat», devenind doctrină oficială în România", ceea ce ar ridica următoarea chestiune: Oare 

colectivul de redacţie al gazetei „Comunistul", organ de presă al PCRM, partid aflat la 

guvernare, nu au adulmecat în această afirmaţie un iz de „afront diplomatic" dacă nu şi puţin 
„amestec în treburile interne"? 
46 Andreas Wolf (1741-1812), într-o lucrare asupra Moldovei, intitulată, Contribuţii la o 

descriere statistico-istorică a Principatului Moldovei, observa că «epidemiile de vărsat 

(variola)... apar mereu, la 3-4 ani, omoară necrezut de mulţi copii...". în speranţa de a-i salva de 

această maladie, copiii nou- născuţi se presărau cu sare, Călători străini despre Ţările Române, 

vol. X, partea a Il-a, volum îngrijit de Maria Holban, Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, 

Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 2001, p. 1267. 
47 Larousse, p. 1581. 
48 Ibidem, p. 762. 
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umane. Orice îmbolnăvire putea avea urmări fatale pentru un organism 

insuficient de bine călit, de aceea se şi constată arheologic un număr relativ 

mare de morminte de copii în necropolele medievale. Viruşii, infecţiile nu 

ocoleau nici casele domneşti sau boiereşti. Pentru voievozi însă - în afara 

durerii pierderii unui copil - intervenea şi preocuparea pentru descendenţa 

dinastică. Dintr-un număr mai mare de copii exista o marjă corespunzătoare de 

speranţă în privinţa asigurării unui moştenitor la tron. In acelaşi timp, nu toţi 

copii aveau acces la coroana domnească, fiind preferaţi cei de sex masculin. Ca 

rezultat al politicilor matrimoniale, în urma cărora se ajungea chiar şi la 

căsătorii între rude, cum a fost uniunea dintre Alexandru cel Bun şi Ringailla, 

veri primari, se puteau naşte copii cu grave malformaţii fizice şi psihice (vezi 

cazul cunoscut al unui Bogdan, fiu al aceluiaşi Alexandru cel Bun) sau - în cel 

mai bun caz - la urmaşi de sex feminin. De aceea se proceda şi la o 

„împrospătare a sângelui" domnesc, copiii rezultaţi din aceste legături 

extraconjugale bucurându-se de recunoaşterea domniei şi de un anumit statut 

social, alături de mamele lor. In cazul unei vacanţe la tron, drepturi succesorale 

avea atât vreunul dintre fiii legitimi ai voievodului defunct, cât şi aceia din flori 

(vezi, printre altele, cazul lui Bogdan al II- lea, tatăl lui Ştefan cel Mare sau cel 

al lui Petru Rareş), alături de drepturile celorlalţi membri „de os domnesc" ai 

familiei domnitoare
49

. Prin urmare această problemă, privitoare la „desfrâul 

domnesc", cu propriile sale implicaţii justificabile, mult mai adânci, ce ţin 

nemijlocit de continuitatea dinastică, politica alianţelor matrimoniale, mentalul 

colectiv medieval, factorul social, rata mortalităţii infantile etc. ar trebui privită 

printr-un orizont ceva mai larg decât acela, reprodus mai sus, pentru a se crea o 

imagine de ansamblu, cât mai apropiată de realitatea istorică. 

Un subcapitol întreg, puţin peste două pagini (p. 73-75), este compus din 

reproducerea câtorva pasaje din trei documente ştefaniene, considerate 

suficiente pentru a epuiza subiectul legat de Judecata lui Ştefan cel Mare. 

Pentru o analiză cât de cât extinsă, cel puţin după suportul documentar expus, 

nu s-a mai găsit loc, după cum şi în celelalte cazuri acest aspect al etalării unor 

                                       
49 Ştefan S. Gorovei, Muşatinii, Bucureşti, 1976, p. 10-11. (Pentru a nu avea Vasile Stati scuză 

că nu a găsit cartea <sic!>). 
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materiale istorice - de cercetare nici nu poate fi vorba, desigur - este înlocuit de 

lozinci şi afirmaţii pro domo. De fapt, nici măcar pro domo nu este expresia 

potrivită pentru atitudinea avută în vedere aici. 

Ţin de domeniul amuzamentului consideraţiile făcute după reproducerea 

unuia dintre cele trei acte (din 8 februarie 1470), semnificativ, pentru autori, 

„în primul rînd, prin democratismul său în raport cu drepturile omului" (p. 74)! 

Se constată „un regim democratic" în Ţara Moldovei, în perioada domniei lui 

Ştefan cel Mare, împletită armonios cu legislaţia internaţională în domeniul 

protejării „drepturilor omului"! Aşa ceva nu a mai scris nimeni privitor la 

epoca ştefaniană, doar dacă nu au fost copiate naivităţile vreunei probe de 

examen a unui elev neatent, numite de obicei „perle", pe care profesorii le 

selectează pentru amuzament. Şi tot după acest document „democratic" Vasile 

Stati remarcă faptul că legea ţării era „foarte îngăduitoare, umană faţă de 

conlocuitorii de altă origine, stătornicind din zorii evului mediu tradiţiile de 

convieţuire paşnică interetnică în Ţara Moldovei. Tradiţii consolidate de Ştefan 

cel Mare, ce au impresionat pe mulţi călători, observatori şi cercetători străini" 

(p. 75)! Despre câtă convieţuire paşnică interetnică este în acest document pot 

înţelege numai autorii acestei Istorii a Moldovei. Chiar pasajul reprodus de ei, 

nu menţionează decât scoaterea din robie a tătarului Oană şi a familiei sale, 

fugit în Ţara Leşască (Polonia), în cazul în care ar fi revenit în Ţara Moldovei, 

garantându-i-se de către Ştefan cel Mare încadrarea socială alături de toţi 

românii. Este vorba despre o singură exceptare - după cum se vede clar în act - 

a lui Oană şi copiilor săi, restul tătarilor şi ţiganilor „bucurându-se" în 

continuare, până spre sfârşitul secolului al XIX-lea, de largile prerogative 

„democratice" pe care le presupunea „dreptul robilor şi al tătarilor"
50

. După 

cum se vede, este nevoie de alte explicaţii ale noţiunilor de democraţie, 

drepturile omului şi chiar a expresiei „convieţuire paşnică interetnică", mai 

ales, în contextul de faţă. Şi aceasta, din nou, pentru a ne asigura de faptul că 

autorii stăpânesc terminologia aplicată, altfel spus ştiu ce scriu. 

Urmează o serie de subcapitole, menite să dezvolte problematica legăturilor 

lui Ştefan cu exteriorul şi anume, probabil în ordinea importanţei: Moldova şi 

                                       
50 DRH, A, vol. I, doc. 162, p. 239-240. 
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Polonia, Ştefan cel Mare şi Rusia, Moldova şi Ungaria; după care, pe o poziţie 

antagonică: „Duşmanii creştinătăţii": otomanii şi Moldova şi Valahia. Despre 

relaţiile strânse ale Moldovei lui Ştefan cu statul lui Uzun Hasan, cu 

Papalitatea, Hanatul tătarilor din Crimeea, Lituania, Genova şi autorităţile din 

Caffa, Mangop sau cu Veneţia, nici pomeneală. Deşi încă N. Iorga, spre 

exemplu, a dedicat un studiu de referinţă contactelor moldo-veneţiene, 

publicând şi un număr important de documente rezultate în urma acestora
51

. 

Prin modalitatea în care sunt alcătuite aceste teme cât şi prin conţinutul lor 

urmăresc - aşa cum s-a procedat şi în situaţiile anterioare - disputele dintre 

locuitorii de la est cu cei din sudul lanţului carpatic. De aceea, printre 

stângăciile şcolăreşti de formulare, gen „Ştefan cel Mare putea presta omagii 

cînd unui vecin ambiţios, cînd altui (sic!)" (p. 75) şi de înţelegere a epocii, din 

toată lista cronologică, de reţinut un nou moment în care autorii epatează prin 

autocontradicţie. Şi anume acolo unde se reproduce expresia, în original, 

formulată pe actul ce a consfinţit omagiul prestat de Ştefan cel Mare în faţa lui 

Cazimir al IV-lea: „hec inscripsio ex valahico... in latinum versa est, sed rex 

ruthenice lingua scriptum accepif‖ deci în limba valahă, adică română. 

Probabil că cel care a trudit la acest capitol nu a reuşit să citească opiniile 

coeditorilor „crestomaţiei" de faţă, privitoare la limba vorbită de „cetăţenii" (p. 

72), cu acte în regulă, a Ţării Moldovei veacului al XV-lea! 

Intr-o ordine a priorităţii probabil, ne trezim că, după Polonia, Ştefan cel 

Mare „folosea orice căi de a stabili relaţii de bună înţelegere şi prietenie cu 

diferite ţări, fie Rusia Kieveană, fie cu Rusia Moscovită" (p. 78). Atât de mare 

era interesul lui Ştefan pentru această arie politică încât „folosea orice căi", iar 

dintre toate ţările cu care putea stabili contacte „Rusia Kieveană, fie Rusia 

Moscovită", marele voievod le-a căutat pe amândouă! Dintr-o singură 

propoziţie, în care - în afară de faptul că, în timpul lui Ştefan cel Mare, nu a 

existat un stat al Rusiei Kievene! - se sfidează principiile logicii, autorii mai 

anulează, pe deasupra şi rostul celorlalte subcapitole în care mai enumera doar 

                                       
51 N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră. Originea legăturilor cu Ştefan cel Mare şi mediul politic 

al desvoltării lor, în AAR MSI, s. II, t. XXXVII, Bucureşti, 1914, p. 1-28 şi Apendice cu 

documente. 
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vreo câteva dintre puterile medievale cu care Ţara Moldovei avea contacte, 

Polonia, Ungaria, Ţara Românească şi Imperiul Otoman. 

Bineînţeles, din aceste legături sporadice, plasabile undeva pe locul secund 

al politicii externe ştefaniene, se încearcă a se forţa o legitimare şi vechime 

istorică notabilă a relaţiilor noastre cu lumea kieveană şi moscovită. Care sunt 

principalele argumente? Desigur căsătoria lui Ştefan cu Evdochia de Kiev, de 

altfel, descendentă dintr-o ramură a familiei marilor duci lituanieni
52

 şi 

încuscrirea domnului Moldovei cu marele cneaz al Rusiei, Ivan al III-lea, prin 

căsătorirea fiicei sale, Elena Voloşanca, cu Ivan cel Tânăr. Despre ultima 

legătură - în afara unor corespondenţe diplomatice fireşti -, autorii uită să mai 

menţioneze ceva. De altfel „nu ar fi dat bine" osanalelor înălţate în cinstea 

frăţiei moldo-ruse să se scrie despre sfârşitul tragic al vlăstarelor ştefaniene, a 

Elenei şi fiului ei, între zidurile Kremlinului, în contextul disputelor pentru 

putere. 

Şi apoi, pentru a veni pe linia insinuărilor sesizabile aici dar superficiale 

din punct de vedere istoric, autorul ar trebui să cunoască faptul că a existat şi o 

legătură matrimonială moldo-valahă, prin căsătoria, în 1478, a lui Ştefan cel 

Mare cu Maria, fiica Despinei - vlăstar al familiei imperiale a Paleologilor - şi 

a lui Radu cel Frumos, domn al Ţării Româneşti. Această căsătorie va da, 

pentru tronul Ţării Moldovei, pe Bogdan al III-lea iar pentru Ştefan cel Mare o 

posibilitate de a conferi, în plus, şi o descendenţă imperială bizantină stirpei 

sale, cu toate deschiderile politice, de perspectivă, ce s-ar fi putut încerca prin 

aceasta
53

. 

Înrudirile dintre familiile dinastice moldo-muntene nu se opresc aici, 

urmărite în totalitatea lor depăşesc, în mod covârşitor - atât pe verticala, cât şi 

pe orizontala arborelui genealogic nivelul aceluiaşi tip de relaţii cu dinaştii 

lumii ruseşti. S-a mai pomenit despre căsătoria Cneajnei, fiica lui Alexandru 

cel Bun, cu Vlad Dracul, dând naştere lui Vlad Ţepeş şi Radu cel Frumos, 

                                       
52 Şt. S. Gorovei, Muşatinii, p. 66. 
53 C. Rezachevici, Alianţe dinastice ale domnilor Ţării Româneşti (secolele XIV-XVI), în 

Românii in istoria universală, II, coord. I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian, Iaşi, 1987, p. 

678-679; Şt. S. Gorovei, Muşatinii, p. 66. 
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ulterior titulari al tronului Valahiei; de aici şi alte legături strânse - de sânge - 

pe care Vasile Stati nu le cunoaşte (?!). O altă apropiere s-a făcut prin cununia 

Stanei, fiica voievodului muntean, Neagoe Basarab, cu Ştefan cel Tânăr al 

Moldovei (1517-1527), nepotul lui Ştefan cel Mare. Petru Rareş s-a însoţit, în 

1530, cu Elena, sora Despinei, doamna aceluiaşi Neagoe Basarab şi mama 

Stanei, a lui Ştefaniţă
54

. Şi aceasta doar pentru a veni cu câteva elemente, din 

întregul şir de exemplificări, în ideea celor susţinute. 

Din punct de vedere politic, în încercarea de recuperare a Pocuţiei, Ştefan 

cel Mare a căutat crearea unei presiuni suplimentare asupra Poloniei, prin 

coordonarea acţiunilor nu doar cu acelea ale Moscovei, ci şi cu a lituanienilor 

şi tătarilor lui Mengli Ghiray
55

. Datorită acestei colaborări militare, prin care 

polonezii se vedeau nevoiţi să lupte concomitent pe mai multe fronturi, 

colaborare faţă de care aveau tot interesul şi ceilalţi aliaţi ai Moldovei, s-au 

întocmit şi o serie de înţelegeri scrise în care - având în vedere formulările 

diplomatice obişnuite, regăsite în întreg Evul mediu şi Europa medievală - s-a 

inserat, printre altele, şi asigurarea părţilor de a fi „prieten prietenilor noştri şi 

duşman duşmanilor noştri". Este deja prea mult să se construiască un miez, cu 

nuanţă politico-opţională, dintr-o simplă formulă diplomatică uzuală pentru 

feudalitatea europeană - regăsită până şi în actele de închinare ale voievozilor 

noştri faţă de Poarta otomană
56

 - şi chiar dintr-o înţelegere de acum peste 500 

de ani! Peste asemenea asigurări contractuale s-a trecut deseori cu spada, fără 

teama de a perima ideologiile politicianiste de acum, ceea ce se poate observa, 

în cazul Ţării Moldovei, mai ales, în contextul conflictelor moldo-poloneze, 

moldo-maghiare sau moldo-otomane. Şi de câte ori s-a utilizat această formulă 

atât de o parte, cât şi de celelalte! Valoarea faptică şi durata respectării unor 

asemenea angajamente sunt deosebit de reduse, în funcţie de permanentizarea 

interesului generator al unei înţelegeri, cam la aceeaşi dimensiune cu 

asigurările de bună-credinţă, restabilire şi de menţinere a integrităţii teritoriale 

                                       
54 Ibidem, p. 682. 
55 N. Grigoraş, Ţara Românească a Moldovei, Iaşi, 1978, p. 228- 229. 
56 Mihai Maxim, Ţările Române şi înalta Poartă. Cadrul juridic al relaţiilor româno-otomane 

în evul mediu, Bucureşti, 1993, p. 243. 
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a Ţării Moldovei cu care au fost ademeniţi unii boieri ai lui Dimitrie Cantemir 

de către solii lui Petru I. 

Despre „zapisele de înţelegere şi jurămîntul depus", o altă expresie tipică 

unei alianţe politice, trebuie precizat că nu era vorba aici despre vreo relaţie 

suzerano- vasalică, cum s-ar insinua, ci despre o firească asigurare 

suplimentară de bună-credinţă. Ştefan cel Mare a tratat cu Ivan al III-lea de pe 

picior de egalitate, un jurământ de angajament 1-a depus şi cneazul moscovit, 

altfel înţelegerea dintre cei doi nu mai era valabilă! Apoi, în ceea ce priveşte a 

doua relaţie, ar fi fost locul să se reţină statutul politic al Kievului, Ştefan cel 

Mare încercând, de fapt, prin această alianţă matrimonială, să elimine din 

rezervele Casei domnitoare poloneze în privinţa sa, suspiciuni întreţinute şi de 

fostul domn, Petru Aron. Este cazul să se pună capăt aici acestor discuţii, 

întrucât s-a depăşit, cu mult, din punct de vedere informaţional, cele expuse de 

autori în privinţa „oricăror căi" căutate de către Ştefan cel Mare pentru a stabili 

contacte cu „Rusia Kieveană, fie cu Rusia Moscovită", remarcând totodată că, 

de departe, centrul de greutate a politicii externe moldoveneşti, în veacul XV 

până pe la începutul sec. XVIII, nu se regăseşte între aceste coordonate 

geopolitice. În privinţa relaţiilor Ţării Moldovei din timpul lui Ştefan cel Mare 

cu Ungaria, cititorul interesat înţelege că voievodul de la Suceava „avea 

interese să nu zădăre" regatul condus de „inimosul" rege Matei Corvin (p.79)! 

Dar până la urmă l-a „zădărât" şi cele două personaje s-au întâlnit la Baia. 

Apoi, după episodul luptei de la Baia, cei doi „inimoşi" au prins a se înţelege, 

îngrijoraţi mai ales de „colaborarea militară strînsă între Valahia şi Turcia"(p. 

80); în urma tratatului de la Iaşi, Moldova, care devenise „de jure vasală, era, 

de facto, de sine stătătoare". După cum se vede de aici, doctorul în istorie se 

află într-o nouă nesiguranţă, necunoscând faptul că vasalitatea, în sine, nu a 

anulat independenţa unui stat sau a persoanei, ci a constituit un element 

caracteristic al alianţelor în evul mediu, atât între capete încoronate, cât şi între 

nobili
57

. 

Titularii scaunului Ţării Moldovei nu au fost niciodată „pajii de casă‖ 

ai regilor Poloniei sau ai Ungariei, ei au încheiat cu aceştia înţelegeri 

                                       
57 V. Costăchel, P. P. Panaitescu, op. cit., p. 268-272. 
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diplomatice pe picior de egalitate
58

. Prin îngenunchere şi sărutarea mâinii 

suzeranului – elemente ce fac parte din ritualul specific - se înţelegea 

potenţialul politico-militar superior al acestuia în raport cu vasalul, care îşi 

asigura prin acest intermediu, o protecţie suplimentară. Ambii însă îşi garantau, 

reciproc, consilim et auxilium (sfat şi ajutor militar la nevoie), aşa se explică, 

de exemplu, prezenţa trupelor lui Alexandru cel Bun în bătălia de la 

Grünwald
59

 şi la asediul cetăţii Marienburg, împotriva Ordinului Cavalerilor 

Teutoni, de partea polonezilor
60

 sau ale lui Cazimir al IV-lea Jagiello în 

sprijinul lui Ştefan cel Mare în lupta de la Podul Înalt, cu turcii
61

. Cam atât se 

poate citi în inedita „istorie–crestomaţie a Moldovei‖ despre prieteşugurile şi 

„uşoarele‖ şicane ale Ţării Moldovei, în perioada lui Ştefan cel Mare, rezumate 

doar la Polonia, Rusia şi Ungaria. Oricum şi acestor subiecte nu li s-a acordat o 

atenţie specială în economia capitolului, fiind mai mult „de umplutură‖, 

important este ceea ce urmează: „duşmăniile‖. Aici zelul autorilor se remarcă 

la fiecare frază, unde alături de turci, sunt pomeniţi, în mod obligatoriu, 

muntenii. Într-o singură pagină se pot număra 11 menţiuni de asociere 

munteano-turcească împotriva Moldovei!  

Pentru „duşmanii creştinătăţii" şi ai Moldovei, V. Stati nu face economie 

de hârtie: dacă în cazul celor trei „prietene" luate împreună s-au considerat 

suficiente 6 pagini (p. 75-81), „generozitatea" sa faţă de turci şi munteni este 

de patru ori mai vizibilă (p. 81-101). Şi pentru ca ura sa asupra Ţării Româneşti 

- în special - să se întindă pe atâta amar de coli, Vasile Stati, a dres două 

subcapitole, unul rezervat turcilor, de trei pagini, unde accentul cade, de fapt, 

tot pe Muntenia şi un altul, ocupând restul paginaţiei cu o bălăcăreală ordinară. 

Cum reuşeşte?  

                                       
58 Ion Toderaşcu, op. cit., p. 153-154.  
59 Ştefan Ştefănescu, Participarea românilor la lupta de la Grünwald (15 iulie 1410), în Studii, 

1/14, 1962, p. 5-22. 
60 Şt. S. Gorovei, Muşatinii, p. 45. 
61 Istoria militară a poporului român, vol. II, Ed. Militară, Bucureşti, 1986, p. 311; V. 

Ciobanu, Ţările Române şi Polonia. Secolele XIV-XVI, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 

1985, p. 72. 



46 

 

Începe subcapitolul referitor la relaţiile cu otomanii, prin închinarea Ţării 

Româneşti faţă de Imperiul otoman, produsă între anii 1415-1417, sare brusc în 

1455, când Petru Aron acceptă, la rândul său, tributul pentru a se trezi în 1462 

când turcii îl alungă pe VIad Ţepeş şi îl înscăunează la Târgovişte pe Radu cel 

Frumos. Se înfruptă apoi din conflictele dintre Ştefan cel Mare şi Radu cel 

Frumos, pentru a ajunge la luptele de la Podul Înalt şi Războieni unde, alături 

de turci, nu uită să-i pomenească pe munteni. Mană cerească a fost pentru el 

conţinutul inscripţiei de la Biserica de la Războieni, pe care-1 invocă 

tendenţios de câte ori are ocazia. Îşi rotunjeşte subcapitolul cu cucerirea Chiliei 

şi Cetăţii Albe, în 1484, de către armata turcească „sprijinită de valahi şi de 

tătari". Aceștia „dau dosul" (p. 85), totuşi, un an mai târziu, după ce pradă până 

la Suceava şi sunt înfrânți, în final, în primăvara lui 1486, în bătălia de la 

Şcheia. Poate fi vorba aici despre un „istoric" al evoluţiei relaţiilor moldo-

otomane, aşa cum caută să ne asigure? 

Veninul aruncat asupra celeilalte ţări româneşti – aşa cum îi spune chiar 

Ştefan cel Mare, subliniind astfel şi comunitatea etno-lingvistică moldo-

munteană
62

 - de la sud de Carpaţi, şi alimentat printr-o selecţie aleatorie a 

câtorva surse documentare caută să şi-l aşeze, fără vreo noimă, pe observaţia – 

destul de corectă – a specialiştilor, printre care şi Nicolae Iorga, că la început, 

aceste două ţări „nici nu se ating‖ (p. 88).  

Nici nu aveau cum, atâta timp cât descălecarea celor două ţări vine din 

şi se produce în locuri diferite: a Ţării Româneşti, din Făgăraş, pe Argeş iar a 

Ţării Moldovei, din Maramureş, pe râul Moldova
63

. Începutul ambelor state, 

din punctul de vedere politic şi al întinderii teritoriale a fost modest, urmând 

ca, în timp, prin extinderea stăpânirii şi asupra celorlalţi români, din afara 

formaţiunilor incipiente să se facă şi acea „atingere‖, suprimând, în final, şi 

„culoarul unguresc‖ şi concludenţa observaţiei lui Vasile Stati. Doar Vasile 

                                       
62 Din solia lui Ioan Ţamblac la Veneţia, din 8 mai 1477, reprodusă în N. Iorga, Veneţia în 

Marea Neagră…, p. 70, expresie pe care Vasile Stati face dovada, la p. 89, că o cunoaşte. 
63 Chiar dacă ignoră istoriografia românească, V. Stati ar fi putut să aibă onestitatea de a cita 

măcar lucrările istoricilor de la Chişinău. Dar nu credem că pentru această problemă îi 

sugerează ceva măcar numele lui Pavel Parasca. 
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Stati & Co. pot înţelege care ar fi rostul acestei remarci în intenţia de a 

îndepărta cât mai mult cele două ţări româneşti din afara arcului carpatic. 

Dacă nu-i poate asocia cu turcii încă de la început pe românii din 

Muntenia i-a aliat sau încorporat Ungariei, tot împotriva moldovenilor de parcă 

rostul fiinţării Ţării Româneşti a fost exclusiv acela de a suprima statul 

organizat de cnezii maramureşeni la est de Carpaţi! Pentru aceasta se confundă 

acelaşi tip de relaţie suzerano-vasalică, la care s-a văzut că este deficitar, dintre 

Regatul maghiar şi Valahia, primul înglobând-o, în consecinţă, pe cea din urmă 

(p. 88-89). Măcar pentru zece ani, în timpul lui Iancu de Hunedoara, pentru a o 

şterge, cu satisfacţie, de pe arena politică medievală! Şi uită, printre altele 

faptul că într-o relaţie similară, aceleia a Ţării Româneşti, cu voievodul 

transilvănean s-a aflat şi Ţara Moldovei.  

Petru al II-lea a dobândit tronul de la Suceava, cu sprijinul lui Iancu de 

Hunedoara, cu a cărui soră, în vârstă de 50 de ani, s-a căsătorit, asigurându-şi 

domnia
64

. De o protecţie asemănătoare a voievodului de peste munţi s-a 

bucurat şi Bogdan al II-lea, tatăl lui Ştefan cel Mare
65

. Şi nu este vorba, în nici 

un caz – atât în ceea ce priveşte Ţara Moldovei, cât şi Ţara Românească, 

despre dependenţă efectivă sau înglobare, aşa cum această legătură, de tip, 

suzerano-vasalic este percepută de V. Stati &. Co. pentru cea de a doua ţară. 

Este vorba mai ales despre închegarea unei alianţe antiotomane între cele trei 

ţări româneşti, sub conducerea lui Iancu de Hunedoara
66

.  

Cât despre capacitatea de dispunere aleatorie a regilor maghiari de a-i 

lipsi „de buzdugan şi de scaun domnesc‖ pe domnii Ţării Româneşti (p. 88), 

aceasta s-a văzut în urma primei confruntări ungaro-muntene - aceea de la 

Posada, din 1330 - când Carol Robert de Anjou abia a scăpat cu viaţă, după ce 

şi-a schimbat odăjdiile sale cu ale unui slujitor. 

Revenind la relaţiile moldo-valahe, în felul creionat de V. Stati, nu se 

poate constata decât o simplă vânătoare de situaţii conflictuale, considerându-

                                       
64 Idem, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1899,  

p. 100-101. 
65 V. Pîrvan, Alexăndrel vodă şi Bogdan vodă… , p. 106; Şt. S. Gorovei, Muşatinii, p. 54-55. 
66 E. Denize, Relaţiile lui Iancu de Hunedoara cu Veneţia, în Românii în istoria universală, II1, 

vol. cit., p. 198. 



48 

 

se şi mai izbândită alăturarea muntenilor cu turcii. Vine, „de iznoavă‖, cu cele 

câteva momente, menţionate ceva mai jos, în special cu: demersurile lui Ştefan 

de a-şi asigura un avanpost antiotoman sigur, nu pentru a-şi impune 

suzeranitatea (p. 116), drept pentru care a intervenit de mai multe ori în Ţara 

Românească, schimbând domnii, luptele de la Vaslui, Războieni, asediul 

Chiliei şi Cetăţii Albe din 1484, atacul din 1486, în care, în calitate de supuşi ai 

Imperiului otoman, muntenii au fost nevoiţi să însoţească oştile sultanilor. 

Unde mai pui că pentru a ajunge la 21 de bătălii, recurge la despărţirea 

acestora, din campania turcească asupra Chiliei şi Cetăţii Albe din 1484, face 

două: una pentru Chilia şi alta pentru Cetatea Albă (p. 94)! 

Aşa ajunge să vorbească despre un adevărat război „de 60 de ani al 

Valahiei şi Turciei – 21 de bătălii – împotriva Moldovei‖, despre „Frontul 

antimoldovenesc al Valahiei şi Turciei‖ (sublinierile îi aparţin) la care oferă 

şi desfăşurătorul. Prima observaţie este aceea că V. Stati nici matematică 

elementară nu ştie: dacă lista începe cu sfârşitul anului 1469 (p. 92) şi se 

termină (p. 94) cu 1485, ce calcule a folosit de i-a „ieşit‖ o ditamai durata de 

60 de ani?! 

Apoi, istoriceşte vorbind, Ţara Românească pare să fi fost prima dintre 

cele două state extracarpatice româneşti care a stăpânit Chilia, nu întâmplător, 

printre altele, împrejurimile acestui important oraş portuar de la Dunăre au 

purtat denumirea de Basarabia, nume extins – de ruşi –, la începutul sec. XIX, 

asupra întregului teritoriu dintre Prut şi Nistru şi care, desigur, vine de la 

numele dinastiei muntene a Basarabilor. Chiar şi Muntenia a purtat numele 

voievozilor săi, Ţara Basarabilor, aşa cum recunoaşte însuşi V. Stati (p. 89).  

Atunci, dacă pentru relaţiile munteano-moldoveneşti cetatea Chiliei a 

devenit „cutia Pandorei‖, poate că s-ar fi cuvenit ceva mai multă atenţie în a 

arăta cu degetul spre cel care a început… . În 1462 şi 1465, Ştefan cel Mare – 

dacă se discută exclusiv despre perioada domniei acestuia - asedia Chilia, nu? 

Dar acest fapt contează cel mai puţin, continuarea căutării „vinovatului‖ în 

fiecare tabără nu face decât să funcţioneze capcana întinsă de Stati cu 

„catastihul‖ său infantil. 

Se impune o nouă remarcă: Vlad Ţepeş nu a fost alungat de la tronul 

Ţării Româneşti, în urma intervenţiei turceşti care l-a readus pe Laiotă 
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Basarab, ci a plătit cu viaţa împreună cu grupul de oşteni trimişi de către Ştefan 

cel Mare, pentru a-l proteja. 

Surprinde faptul că autorul/autorii îşi manifestă durerea pentru 

pierderea Chiliei şi Cetăţii Albe în 1484, mai mult decât faţă de dispunerea 

după bunul plac al Rusiei de a face cadouri teritoriale Ucrainei, care le deţine - 

în urma acestei mârşăvii - şi în prezent! Tace mâlc! 

Ceva mai jos, Stati îşi dăduse seama, probabil că a făcut un calcul prost 

şi… se mai chinuieşte o dată ca să ajungă la 60 de ani. Şi scoate la iveală un alt 

interval cronologic: 1429-1489, ba chiar din 1400. De tot, 60 de ani, fără 

întrerupere, nici urmă de prietenii, relaţii economice, culturale, alianţe politice 

(Mircea cel Bătrân – Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun – Dan II, Ştefan 

cel Mare – Vlad Ţepeş), sunt excluse şi înrudirile celor care s-au aflat în 

fruntea Ţării Româneşti şi Ţării Moldovei pentru aproape tot veacul al XV-lea! 

Dacă, până la urmă, tot s-a vorbit despre o „înpreunare‖ (sic! p. 85) 

turco-valahă, ar fi fost cazul să se dezvolte subiectul.  

„Sincerul‖ şi „cercatul prin scripturi‖ Vasile Stati, uită să precizeze că 

până la începutul sec. al XV-lea, Ţara Românească s-a numărat printre cele 

mai active forţe care s-au opus înaintării otomane spre Europa, opoziţie de care 

a profitat şi Ţara Moldovei.  

Atâta timp cât pericolul otoman era ţinut la distanţă şi datorită 

eforturilor unor voievozi români precum Mircea cel Bătrân, Vlad Dracul, Vlad 

Ţepeş (pentru Ţara Românească) şi Iancu de Hunedoara (pentru Transilvania), 

Moldova a beneficiat de o perioadă de dezvoltare propice. Inclusiv perioada 

îndelungatei crize politice dintre 1432-1457 nu a avut repercursiuni fatale 

pentru existenţa statului de la est de Carpaţi; avându-se în vedere capacitatea 

de apărare redusă a ţării în asemenea împrejurări pentru a face faţă unei 

ameninţări atât de serioase.  

Apogeul economic, militar şi politic atins de Ţara Moldovei în vremea 

lui Ştefan cel Mare se datorează, în mare parte, şi acestei perioade de linişte 

dinspre turci, asigurată prin jertfele românilor de la sud şi din interiorul arcului 

carpatic în luptele cu turcii. 

După, încheierea păcii veneto-otomane din 17 şevval 822/6 noiembrie 

1419, deschiderea ostilităţilor ungaro-veneţiene în toamna aceluiaşi an şi 
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refacerea „cu uimitoare tenacitate‖ a flotei otomane, distrusă la Gallipoli, au 

permis otomanilor întreprinderea unei noi campanii asupra Ţării Româneşti în 

1419-1420, reuşind să pună stăpânire pe întreaga linie a Dunării, cu Severinul, 

Turnu, Giurgiu, poate şi Orşova, precum şi pe cetăţile dobrogene Isaccea şi 

Enisala, aşezându-l în scaunul Munteniei pe Radu Praznaglava. 

În cadrul acestei campanii de anvergură, Moldova a fost atacată pentru 

prima oară, turcii urmărind să-şi aşeze flamura semilunii pe crenelurile Cetăţii 

Albe sau ale Chiliei. De asemenea, este devastat sudul Transilvaniei.  

Cele mai grave consecinţe le-a suportat însă Ţara Românească, fiind 

cumplit devastată şi pierzând controlul asupra liniei Dunării, „pe amândouă 

laturele‖ s-a văzut lipsită de fapt de fundamentul strategic al înverşunatei sale 

rezistenţe.  

„Atîta vreme cît vadurile Dunării fuseseră muntene – constată Mihai 

Maxim -, impulsul politic de la Curtea de Argeş sau Tîrgovişte se răsfrînsese 

viguros în sudul fluviului; el îşi va schimba sensul dominant din 1420. Fără 

Bran (care din 1427 intră sub stăpînirea regelui Ungariei) şi Severin, fără 

cetăţile dunărene (Chilia trece în stăpînirea Moldovei din 1426) Ţara 

Românească va fi obligată la un dificil balans între regatul ungar şi Imperiul 

osman. 

 De acum înainte, izvoarele otomane sunt unanime în a menţiona plata 

tributului şi trimiterea unor detaşamente armate la expediţiile sultanului, ca 

obligaţii prevăzute în noile înţelegeri‖
67

. 

Cronicarul turc, Şükürullah bin Şehabeddin Ahmed, în Behdjet-üt-

Tevarih, nota, în acest sens, că după ce turcii au cucerit de la munteni Isaccea, 

Enisala Giurgiu şi Severin „ghiaurii (…) au cerut pace. Ei au luat asupra lor 

plata haraciului şi s-au socotit printre supuşii înaltului prag al sultanului. Ei şi-

au luat asupra lor obligaţia ca, atunci când va fi bătălie şi sultanul le va 

porunci, să trimită şi oaste lor după cum va dori sultanul
68

‖. 

                                       
67 Mihai Maxim, op. cit., p. 224-225. 
68 Cronici turceşti privind Ţările Române, extrase, vol. I, sec. XV-mijlocul sec. XVII, volum 

întocmit de Mihail Guboglu şi Mustafa Mehmet, Ed. Acad. RSR, Bucureşti, 1966, p. 32.  
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În privinţa închinării, Alexandru Aldea, domnul Ţării Româneşti, scria 

sibienilor, în iulie 1432: „… eu dacă m-am dus la turci, m-am dus pentru 

nevoia mea şi am făcut pace ţării (…) şi vouă tuturor (…), dacă va pieri această 

ţară (Ţara Românească, n. n.) şi aceea (Transilvania, n. n.) va pieri‖
69

. Şi nu 

doar Transilvania, ci şi Moldova, aşa cum s-a şi întâmplat. Ţara Românească a 

avut pentru Ţara Moldovei şi Transilvania rosturile strategice pe care le vedea 

însuşi Ştefan cel Mare în cazul ţării sale, numită aici Valahia, pentru statele 

vecine şi expuse de solul său, Ioan Ţamblac, în faţa dogelui veneţian, la 8 mai 

1477: „…Moldova (…) este un zid pentru Ungaria şi Polonia‖ (―…la Valachia 

(…) sono un muro del Hungaria et Pollana‖)
70

. 

Nu poate fi vorba, în cazurile de închinare faţă de turci, despre lipsă de 

curaj, ci despre raţiuni de stat care prevalează instinctelor personale, atunci 

când au întrezărit ocazia, muntenii nu au ezitat să se ridice împotriva turcilor, 

episoade istorice memorabile avându-i în prim planul arenei politice din 

această parte a Europei, pe Vlad Dracul, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul sau pe 

voievodul martir Constantin Brâncoveanu.   

La 11 februarie 1462, de exemplu, Vlad Ţepeş anunţa pe regele 

Ungariei, Matei Corvin despre începerea războiului cu turcii, ―deoarece nu 

voim să fugim înaintea sălbăticiei lor, ci să avem în orice chip luptă cu 

dînşii‖
71

, conflict în care Ştefan cel Mare s-a implicat şi a strălucit, pentru scurt 

timp, ceva mai târziu. Şi acest moment a survenit după ce Valahia, epuizată a 

decis să accepte încheierea păcii cu turcii, în condiţiile impuse, ceea ce a făcut 

şi Ţara Moldovei în 1486, semnând capitulaţia.  

Datorită poziţiei sale geo-politice şi vechimii raporturilor sale cu 

Poarta, Muntenia a continuat să rămână la cel mai ridicat grad de dependenţă 

faţă de Istanbul, Moldova a secondat-o la o oarecare distanţă, uneori sensibilă, 

iar Transilvania a cunoscut suzeranitatea otomană în formele ei cele mai 

uşoare
72

. 

                                       
69 DRH, D, I, p. 295-296. 
70 N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră…, vol. III, p. 70 (anexa în care este reprodus conţinutul 

soliei). 
71 Toderaşcu, I., Crestomaţie de istorie..., p. 91.  
72 Mihai Maxim, op.cit., p. 241. 
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 „Beneficiind de o superioritate militară zdrobitoare – notează Mihai 

Maxim, unul dintre cercetătorii care s-au aplecat, în mod special, asupra 

relaţiilor ţărilor române cu Imperiul otoman în evul mediu -, statul islamic 

învinge pe „necredincioşi‖, le anexează teritoriul, şi le oferă (de fapt, le 

impune) o pace „fermă şi durabilă‖ (după D. Cantemir), dar nu „definitivă‖, 

cîtă vreme Islamul n-a triumfat încă la scară mondială. Între învingătorii 

islamici şi învinşii „protejaţi‖ se stabilesc raporturi contractuale. „Protecţia‖ 

(dhimma) Comunităţii, „pacea‖ ei, încetează din momentul în care „protejaţii‖ 

(zimmi) nu-şi îndeplinesc obligaţiile‖
73

. Această situaţie priveşte statele 

balcanice şi Ungaria, cucerite de otomani‖
74

. 

Prin prisma acestor obligaţii trebuie înţeleasă participarea unui 

important contingent al Ţării Româneşti, alături de trupele lui Mahomed al II-

lea în campania otomană contra lui Uzun-Hasan, din 1473, acesta fiind şi 

unicul caz cunoscut de participare românească la campaniile militare din 

Asia
75

. 

 În privinţa esenţei raporturilor ţărilor române cu Poarta otomană, 

stabilite prin capitulaţii, acelaşi cercetător, amintit mai sus, sintetiza: „tratatul 

de ahd, fixat printr-un „tratat de protecţie tributară‖ (ahd ad-dhimma) prevedea 

următoarele:  

1. plata tributului; 

2. politica externă concertată cu a sultanului; 

3. obligaţia de auxilium; 

4. trimiterea de ostatici, ca garanţi ai păcii‖
76

. 

Şi, ceva mai jos: „Cele mai importante puncte ale unui tratat de tip ahidnâme  

(sau capitulaţie) sunt următoarele: 

1. păstrarea domniei de rit creştin, după alegerea prealabilă a candidatului 

de către „ţară‖, din sânul unei familii autohtone, cu drepturi la tron şi 

confirmarea lui de către padişah; 

                                       
73 Ibidem, p. 213. 
74 Ibidem, p. 214. 
75 Ibidem, p. 234-235. 
76 Ibidem, p. 225. 
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2. conservarea deplină a „drepturilor şi libertăţilor ţării‖, a „legilor şi 

credinţei‖, „după datina cea veche‖, pe scurt – în termeni moderni – 

autoguvernarea şi autoadministrarea, fără nici un amestec otoman; 

3. plata haraciului şi a peşcheşurilor către sultan şi marii săi dregători; 

4. domnul să fie „prieten prietenilor şi duşman duşmanilor‖ (dosta dost ve 

düşmana düşman olub) padişahului, adică să ducă o politică externă 

concertată (de alianţă) cu cea a Porţii, şi să furnizeze informaţii şi 

detaşamente auxiliare la caz de nevoie; la rândul său, Poarta era 

obligată să „apere‖ şi să „protejeze‖ ţara de orice agresiune externă; 

5. schimbul reciproc de negustori, fugari şi prizonieri; 

6. un regim vamal obişnuit, potrivit taxelor locale, pentru mărfurile 

otomane, care intrau în principate; un regim preferenţial („clauza 

naţiunii celei mai favorizate‖) pentru produsele românilor tributari, care 

intrau în teritoriile otomane: o taxă de numai 2-4% ad valorem, faţă de 

5-5,5% cât plăteau negustorii din „Casa Războiului‖
77

. 

De subliniat deci că un astfel de statut presupunea ca vasalul să acorde 

suzeranului ajutor militar în caz de conflict. Un document asemănător a 

închieiat şi Moldova în timpul lui Petru Aron, actul fiind de altfel recunoscut în 

primii ani ai domniei lui Ştefan cel Mare. 

În timp ce oştile turceşti erau implicate în conflictul cu sârbii, când – de 

frică – principii dunăreni se zăvorau în cetăţile lor
78

, sultanul Mahomed al II-

lea a trimis emisari la Petru Aron cerând plata anuală a unui haraci de 2000 de 

galbeni
79

. Cererea sultanului, aflat la Sahran Beglie la 5 octombrie 1455, 

acorda domnului de la Suceava un termen de trei luni pentru achitarea sumei 

amintite cu asigurarea că ―pacea va fi încheiată‖
80

. Apoi, dacă tributul cerut 

―nu va veni, aceasta o ştiţi voi! Şi Dumnezeu să te veselească!‖
81

 

                                       
77 Ibidem, p. 243. 
78 A. Clot, Mahomad al II-lea cuceritorul Bizanţului, Ed. Artemis, Bucureşti, 1993 , p. 89. 
79 Şt. S. Gorovei, Apărător al continuităţii statale româneşti, în M.I., nr. 4 (181), an XVI, 

1982, p. 6. 
80 Ion Toderaşcu, Crestomaţie… , p. 80. 
81 Ibidem, p. 80; 
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Petru, încă nesigur în domnie
82

 şi fără a avea speranţe în ajutorul 

vecinilor săi, a hotărât, la 5 iunie 1456, împreună cu sfatul domnesc, să accepte 

temporar tributul: „…ne-am sfătuit şi mult am socotit între noi – mărturisesc cu 

toţii – despre cotropirea şi pieirea ţării noastre, pe care le avem din toate 

părţile, dar mai ales de la turci, care au prădat şi pradă de atîtea ori şi cer de 

la noi dare de două mii de zloţi ungureşti. Noi însă nu am fost datori să le-o 

dăm, dar să ne apărăm <nu putem> nicidecum, pentru că nu avem nici un fel 

de sprijin şi de ajutor din nici o parte, aşa cum au avut înaintaşii noştri; iar 

nedîndu-le, ei singuri vor lua, aşa cum au luat şi pînă acum soţiile şi copiii 

fraţilor noştri‖
83

. Ei chibzuiseră deci, „să ne plecăm capul în faţa acelei 

păgînităţi [...] ca să-i îmblînzim, pînă cînd ne găsim aliaţi aşa cum au avut şi 

înaintaşii noştri‖
84

. Primul haraci plătit de Ţara Moldovei a fost adus sultanului 

de către marele logofăt Mihul
85

.  

Acceptarea tributului a fost o modalitate – obişnuită – de a se asigura 

pentru un timp, pacea ţării. Astfel, ţara tributară îşi ducea – în continuare – o 

politică independentă. Turcii impuneau ca pacea oferită de ei să fie cumpărată, 

trebuind ca – în permanenţă – să fie reînnoită
86

.  

În urma închinării moldovenilor, sultanul Mahomed al II-lea a acordat 

la 9 iunie negustorilor de la Cetatea Albă un privilegiu comercial în cadrul 

statutului de muâhede (tratat de pace)
87

. Conform privilegiului, negustorii 

moldoveni aveau dreptul ―să vină pe mare cu corăbii aparţinând negustorilor 

din Cetatea Albă (...) şi să facă comerţ liber la Edirne, Bursa şi Istambul‖
88

. 

                                       
82 I. Bogdan, Luptele românilor cu turcii până la Mihai-Viteazul. Cultura veche română., Ed. 
Librăriei Socecŭ & Comp., Bucureşti, 1898, p. 22. 
83 DRH, A, vol. I, doc. 58, p. 85-87; Ion Toderaşcu, Crestomaţie..., p. 81. 
84 Ibidem, doc. 58, p. 86; Ion Toderaşcu, Crestomaţie… ,p. 81. 
85 Ibidem, doc. 58, p. 86; Nicolae Iorga, Studii istorice..., p. 120. 
86 Şt. S. Gorovei, Apărător al continuităţii...¸ p. 6. 
87 G. Tahsin, Românii şi otomanii în secolele XIV-XVI, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 

1991, p. 201.  
88 Halil Inalcik, Imperiul Otoman. Epoca clasică 1300-1600, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 

1996, p. 234. 
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Aşa că nici vorbă de trădarea cauzei creştinătăţii cum afirmă Stati (care 

nici măcar nu pomeneşte despre aceste documente) ci despre realism politic, 

căutându-se protejarea vieţii şi averilor locuitorilor şi numai atunci când 

situaţia internaţională a fost favorabilă (aşa cum s-a întâmplat în perioada de 

mijloc a domniei lui Ştefan cel Mare, care a intrat într-o largă coaliţie 

internaţională) au optat pentru rezistenţa antiotomană. 

Şi moldovenii, asemenea muntenilor, au fost „duşmani ai creştinătăţii‖ 

atunci când au însoţit oştile turceşti împotriva Poloniei, Ungariei sau la asediul 

Vienei, oraş care a devenit - după căderea Belgradului, Ţării Româneşti, Ţării 

Moldovei şi regatului Maghiar sub greutatea sceptrului otoman - principalul 

punct de rezistenţă a creştinătăţii europene în bararea expansiunii Porţii spre 

Occident? Cel puţin, aşa ar trebui să se înţeleagă după Istoria Moldovei în şi 

fără date, propusă de V. Stati, care aplică legislaţia şi percepţiile contemporane 

unor perioade şi practici mai vechi.   

În altă ordine de idei, în oştirile otomane nu s-au aflat doar etnici turci, ci şi 

vlăstare ale popoarelor ocupate, inclusiv creştini ortodocşi: bulgari, sârbi, 

greci. Şi cât de îndârjită a fost opoziţia bulgarilor şi sârbilor în faţa oştilor 

otomane
89

! Deveniţi supuşi ai Imperiului otoman, se poate spune că sârbii, 

grecii sau bulgarii erau duşmani ai creştinătăţii, aşa cum se susţine despre Ţara 

Românească în mai noua „crestomaţie‖ de istorie moldovenească?   

Pentru a atenua supărarea, adunată de veacuri, până la ultima picătură, 

într-un moldovean „pur sânge‖ – aşa cum se pretinde Vasile Stati – Valahia 

trebuie „să-şi ceară scuze pentru toate strîmbătăţile, jecmănelile şi nelegiuirile, 

ce le-au săvîrşit pe pămînturile moldovenilor‖(p. 95)! Probabil, după cum a 

fost „alinat‖ de regretele moscovite pentru genocidul şi jafurile – de dată mai 

recentă – asupra basarabenilor! 

Şi aşează „bomboana pe colivă‖ acuzându-i pe munteni de 

„tranzacţionalism politic, care pare că a devenit tradiţional‖. „Astfel, valahii se 

foloseau de posibilităţile şi vieţile moldovenilor ca să fie puşi pe tron. Apoi 

                                       
89 André Clot, op. cit , Halil Inalcik, op. cit., Nicolae Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul 

Europei în epoca modernă (1789-1923), Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 

42, 69. 
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trădau pe moldoveni, intrau în cîrdăşie cu turcii… Altfel zis, domnitorii valahi 

porneau la luptă cu unii, trădau, se vindeau altora, ca apoi să lupte cu cei dintîi‖ 

(p. 95).  

Insinuarea că trădarea este trăsătură de neam la români este doar un 

avorton al istoriografiilor maghiară şi sovietică. În istoria lumii, în fiecare 

epocă, schimbarea politicii de alianţă a tuturor statelor s-a făcut ţinându-se 

seama de interesele de moment şi de perspectivă ale acestora şi în nici un caz 

de sentimente. Acuzat în Parlament, în 1848, că nu-şi apără aliaţii, primul 

ministru al Angliei, lordul Palmerston răspundea că ţara sa nu are aliaţi eterni 

şi nici duşmani perpetui, etern şi perpetuu este interesul lor naţional şi după 

acest principiu ar trebui să se conducă cu toţii. 

Despre o asemenea abordare a interesului naţional, aplicat de 

conducerea oricărui stat al lumii, inclusiv într-o ţară în care fair-play-ul este la 

loc de cinste, aşa cum este Anglia, Vasile Stati nu scrie nimic dar brusc, se 

trezeşte vorbind despre lipsa de legături permanente, neîntrerupte şi 

multilaterale dintre Moldova şi Muntenia, la care adaugă şi Transilvania (p. 

97). Şi aceasta, după ce numără din colecţia de documente DRH, D, „22 de 

scrisori‖ privind legăturile moldo-ardelene.  

Este, desigur, un număr modest, din modesta zestre de documente 

medievale româneşti, păstrate şi cunoscute până astăzi, de aceea, nu se poate 

trage o concluzie pertinentă în privinţa inexistenţei legăturilor de orice natură 

între cele trei ţări româneşti, timp de un secol, exclusiv pe baza materialelor de 

arhivă. Pentru întreaga domnie, de 16 ani (1375-1391), a lui Petru I Muşatinul, 

de exemplu, s-a păstrat un singur pergament, acesta fiind şi primul exemplar cu 

care începe colecţia de documente moldoveneşti
90

.  

Se cunosc doar trei acte emise de cancelaria lui Roman I (1392-1393)
91

, 

urmează o „lacună documentară‖, de patru ani (1393-1397), pentru domnia lui 

Ştefan I (1393-1399)
92

, cu doar două materiale arhivistice cunoscute şi acestea 

datorită unor traduceri târzii, primul din 1772, a doilea, din 1838.  

                                       
90 DRH, A, doc. 1, p. 1. 
91 Ibidem, doc. 2-4, p. 3-6. 
92 Ibidem, doc. 5-6, p. 7-8. 
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Se poate susţine – aşa cum ar face-o poate doar V. Stati – pe baza 

acestor piese de arhivă existente că până la Alexandru cel Bun cancelaria Ţării 

Moldovei a fost „în repaus‖? Sau că din 29 mai 1484 până în septembrie 

1486
93

 diecii lui Ştefan cel Mare şi-a „luat un binemeritat concediu, ceva mai 

prelungit, de doi ani‖? 

Cu siguranţă, aceste „întreruperi‖ sunt cauzate de unele fenomene 

obiective, naturale (pergamentul, lucrat din piele preluată din zona gâtului 

viţeilor sacrificaţi, ulterior hârtia, pe care erau redactate documentele sunt 

materiale perisabile) şi umane (neglijenţa, furtul, pierderile de acte, în situaţii 

de pace sau, mai ales, de război). O pierdere importantă de documente s-a 

produs şi în urma unui incendiu devastator care a pârjolit trei sferturi din 

capitala Moldovei, în 1827
94

. Apoi, tezaurul documentar al românilor, ca şi al 

tuturor popoarelor civilizate care au emis documente, de altfel, nu este nici pe 

departe complet, acesta capătă consistenţă în timp, prin descoperirea unor noi 

exemplare. Sunt o serie de deţinători de documente care – din motive 

subiective – nu le scot la lumină. Cu timpul, însă, o parte dintre aceste valori 

arhivistice „neinsituţionalizate‖ ajung să fie integrate în circuitul ştiinţific 

firesc
95

. 

Cum poate V. Stati să-şi construiască o fundaţie, ce se vrea sigură, la 

îndemâna oricărui „liceist‖ (p. 96), din fondul arhivistic ce se cunoaşte în 

prezent. Culmea! Se mai şi pronunţă pentru perioada domniilor moldoveneşti, 

de până la Ştefan cel Mare inclusiv, perioadă pentru care materialul 

documentar păstrat este mult mai redus, pentru a deveni mai numeros pe 

măsura apropierii de vremurile de astăzi. Şi acest fenomen este explicabil, 

logic cel puţin, nu doar pentru un „liceist‖. 

                                       
93 Ibidem, doc. 262-263, 401-405. 
94 Virgil Apostolescu, Distrugerea de arhive în focul cel mare de la Iaşi din 1827, în vol. 

Arhivele Statului 125 ani 1832-1956, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1957; 

Gh. Platon, Moldova şi începuturile revoluţiei de la 1848, Ed. Universitas, Chişinău, 1993, p. 

66. 
95 Dintre cele mai recente descoperiri de documente v Costel Chiriac, Dumitru Agache, Deux 

documents inédits des règnes de Stefan III (cel Mare) et de Petru IV (Rareș), în Strabon. 

Bulletin dʼinformation Historique, tom. I, nr. 1, 2003, p. 49-51. 
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Şi aici este vorba doar despre actele interne ale Ţării Moldovei, în cazul 

celor externe, lucrurile se complică mai mult. În ceea ce priveşte Ţările 

Române, datorită unei anumite rigurozităţi, favorizată şi de o relativă linişte, 

abia doar în Transilvania s-au descoperit câteva dintre documentele ce reţin 

contacte diplomatice cu statele de peste munţi. În Ţara Moldovei şi Ţara 

Românească, nu s-a păstrat o arhivă domnească, fapt cauzat, în special, de 

vicisitudinile timpului.  

De aceea, s-au păstrat în timp actele persoanelor particulare, transmise 

şi păstrate cu sfinţenie, ca dovadă pentru proprietatea deţinută, din generaţie în 

generaţie. De o asemenea „protecţie‖ istorică nu s-au putut bucura 

documentele cu caracter extern ale ţărilor româneşti extracarpatice.  

Prin urmare, cele mai multe dintre actele externe ale Moldovei sau 

Munteniei s-au depistat în colecţiile arhivistice ale altor state europene cu care 

au intrat în contact. Bineînţeles că într-un act moldo-polonez, moldo-

transilvănean sau moldo-maghiar sunt şanse reduse de a descoperi ştiri 

amănunţite cu privire la relaţiile moldo-muntene.  

Într-un cuvânt, nu avem mărturii documentare ale relaţiilor moldo-

muntene pentru că nu s-au păstrat fondurile arhivistice ale cancelariilor din 

ambele state, din Ţara Moldovei şi din Ţara Românească. De exemplu, 

colecţiile arhivistice veneţiene, genoveze şi ale statului papal, mult mai bine 

păstrate, nu au epuizat încă şirul de acte inedite cu privire la relaţiile cu 

românii, care îşi aşteaptă descoperitorii.   

În acelaşi timp, chiar în arhivele noastre este depozitat un mare număr 

de acte medievale, cu caracter intern, o bună parte transcrieri ale unor 

documente timpurii, care nu au ajuns încă – din cauza cantităţii lor în raport cu 

numărul specialiştilor existenţi - a fi publicate. 

Pe de altă parte, după cum s-a putut vedea, ceva mai sus, acest nihilism al 

autorului, mai ales, în privinţa contactelor moldo-muntene, este contrazis chiar 

de cele câteva aspecte discutate, despre care amintesc alte tipuri de izvoare 

scrise, decât acelea documentare. Mai pot fi adăugate trimiteri la relatările 

cărturarilor vremii ca Walerand de Wawrin, Jan Dlugosz, Luca Testanova, 

Martin Cromer etc. după care s-ar convinge că între voievozii celor două state 

româneşti au existat şi relaţii de colaborare, nu numai de conflict permanent. 
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Numai sublinierea permanentă a situaţiilor conflictuale dintre formaţiunile 

statale româneşti în epoca medievală, mai ales, este o tehnică ce poate pune în 

gardă, în intenţia de a se reaprinde patimi între români. Este foarte firesc să 

existe „mândrii" locale, regionale, provinciale la orice popor şi acestea îşi au 

începutul de la o coeziune incipientă, de familie şi se pot îngloba, simultan, 

între limitele altor coeziuni, de conceptualizare mai extinsă, în mod gradual, 

până la aceea naţională, continentală şi globală chiar. în cadrul fiecărei 

comunităţi, selectate prin unul dintre aceşti parametri distinctivi, se resimte un 

spirit de concurenţă, de „patriotism local", de justificare, de gândire chiar, care 

fac distincţia de alte grupuri sociale în interiorul aceleiaşi naţiuni, regiuni, 

localităţi, sector, mahalale, familii. Un anumit grad de adversitate se poate 

resimţi între orăşeni şi ţărani, între provinciali şi cei din capitală, între 

sectoarele unei localităţi, între raioane, judeţe, regiuni, provincii. Pentru că 

aceste criterii „de selecţie" au o marjă de acoperire diversă şi ţin mai mult de 

subiectivism, un singur individ se poate regăsi în mai multe tabere deodată, 

unele comune cu acelea în care se regăseşte „adversarul", în funcţie de 

abordare. între italienii veneţieni şi cei genovezi, aragonezi şi castilieni, prusaci 

şi bavarezi etc. există şi va dăinui pentru mult timp un „patriotism local" aşa 

cum şi între provinciile istorice româneşti se poate resimţi un anume spirit 

concurenţial, din anumite puncte de vedere benefic dezvoltării naţionale. A 

pedala la nesfârşit pe aceste considerente cu scopul dezbinării interne a unei 

naţiuni este, din aceste considerente, un artificiu barbar şi anti istoric pe care îl 

poate produce doar un mercenar. In caz contrar, va trebui să deosebim câte o 

naţiune pentru, cel puţin, fiecare localitate a ţării, fară riscul de a exagera mai 

mult decât o face Vasile Stati. De altfel, singurul criteriu distinctiv, ceva mai 

sănătos, pe care se sprijină separatismul autorului este doar cel geografic, cu 

precizarea că nu poate avea pondere într-o teză „etnicistă". 

Aceeaşi greutate probatorie o are înfumurarea copilărească pentru 

întâietatea moldovenilor faţă de munteni şi pe tărâm cultural, începând cu 

manifestările cronicăreşti şi terminând cu oamenii de vază pe care i-a dat 

Moldova culturii române (p. 109, passim). Nu este Vasile Stati în măsură să se 

laude cu realizările altora, mai ales că nu a avut, personal, vreo contribuţie în 

acest sens, în sprijinul elitelor basarabene. Dimpotrivă, din postura de 
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responsabil cu cenzurarea presei (cine vorbeşte despre respectarea drepturilor 

omului şi despre democraţie?!) în cadrul Secţiei de propagandă la Comitetul 

Central al Partidului Comunist, din RSSM
96

 s-a ocupat de „prelucrarea" 

acestora, de potolirea pornirilor „deviaţioniste". Totodată, infantilităţile de 

genul „care-i mai cu moţ" trebuie să rămână în seama copiilor, nefiind cazul a 

fi dezvoltate aici. Pentru aceşti copii, unii dintre ei, elevi, cărora li s-a şi 

autorecomandat „istoria" lui Stati, este obligatorie precizarea că, la noi, 

cărturarii nu au scris documente, pomelnice şi cronici pe răboj (p. 109), adică 

pe un suport de lemn, ci pe pergament (piele) şi/sau hârtie. Scrierea pe răboj nu 

a fost un sistem propriu-zis, alfabetizat, fiind compus din semne grafice, 

îndeosebi, geometrice, prin alternanţa cărora se consemnau diverse socoteli. 

Această tehnică, diferită de la o zonă la alta, şi chiar între persoane, a dăinuit 

până acum vreo sută de ani şi se mai păstrează pe bâtele ciobanilor adevărate 

catastife cu socotelile stânei. 

Un prilej bun pentru repetarea anxietăţilor moldo-muntene în timpul lui 

Ştefan cel Mare şi paginaţie se constată în ultimele subcapitole, care servesc 

drept concluzie. 

„...Atîtea biserici a făcut" în care autorul îşi aminteşte de titlu abia după ce 

rezumă domnia lui Ştefan - în care nu poate lipsi remarca despre „valahii 

(munteni) împreunaţi cu turcii" (p. 117) - câteva dintre consideraţiile lui P. 

Bîmea privitoare la aspectul oraşului medieval moldovenesc, o amestecătură de 

ani şi date ce s-ar dori consideraţii asupra sistemului de fortificaţii existent şi 

reorganizat de Ştefan cel Mare, câteva cuvinte, în doar patru rânduri, despre 

Curţile domneşti. Şi această aducere aminte venise abia după trei pagini de 

deviere de la subiect. Şi acolo unde se pomeneşte despre ctitoriile bisericeşti, 

gradul de informare este redus la inserarea câtorva fraze despre bolta 

moldovenească - care a prilejuit o altă concluzie perversă, răstălmăcind 

observaţia lui N. Iorga privind deosebirile între Muntenia şi Moldova, o listă 

cronologică (anul şi biserica) pentru ctitoriile ştefaniene, înghesuită în jumătate 

de filă, împreună cu concluzia, copiată, a lui D. Năstase şi puţin mai mult (p. 

                                       
96 Silvia Craus, Un stuchit de peste Prut, în Ieşeanul, Iaşi, nr. 74 - 11-17.08.2003, p. 9; Mircea 

Radu Iacoban, Scârbavnicul dicţionar, în Lumea ieşeanului, nr. 32 1 1.08.2003, p. 2. 
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121-122) despre pictura murală, unde plusează pe mesajul ideologic 

antiotoman al acesteia, adăugându-i şi pe munteni! Este şi o nouă ocazie de 

mândrie pentru moldoveanul Stati. 

‖Fecior al veacului său" este următorul subtitlu unde caută să abordeze 

literatura istorică privitoare la Ştefan cel Mare. Prin versuri şi aceleaşi „de 

iznoavă" repetate menţiuni de izvoare se regăseşte exprimată aceeaşi obsesie 

munteană (de vreo cinci ori la p. 125). De remarcat aici, doar frustrarea 

autorului, că Ştefan cel Mare ar fi fost „furat de la Moldova şi făcut «domn 

român»" făcând înţeleasă exilarea statuii lui Ştefan cel Mare, în perioada 

ocupaţiei moscovite, din centrul Chişinăului, undeva într-o fundătură a urbei, 

lăsându-i loc lui Vladimir Ilici Lenin: pentru a nu fi furat de români! 

Aşa „se leagă de gard" şi domnia lui Ştefan cel Mare în urma căruia orice 

cititor rămâne aiurit: prima concluzie pe care a reuşit să o reţină este aceea - 

repetată fără noimă - despre „hiclenii munteni aliaţi cu turcii şi cu tătarii" şi 

poate răsufla uşurat când se trece la „veşnica pomenire" (p. 132) a marelui 

voievod român, cu care începe următorul capitol, al IV-lea, Intre înălţare şi 

cădere. Moldova în secolele XVI-XVII. 

Privit în ansamblu, în acest capitol, o copie la indigo a mai vechii făcături 

statiene în date, se sesizează aceeaşi vânătoare alertă de conflicte moldo-

muntene, după care să se celebreze prin îndelungi frânturi de gândire. În rest, 

„nimic nou sub soare", se revine practic la formatul după care a descris primele 

domnii ale Ţării Moldovei de până la Alexandru cel Bun. Aşa s-au succedat 

una după alta domniile prefanariote, beneficiind de un spaţiu ceva mai mare 

doar acei domni care „au avut norocul" să se războiască cu turcii ce erau 

însoţiţi - în mod obligatoriu — de munteni. Dintre acestea, s-a înfruptat din 

sfârşitul primei domnii a lui Petru Rareş, din 1438, ajungându-se, cu concursul 

muntenilor, la „primul domn numit de turci", Ştefan Lăcustă (p. 136); despre 

Alexandru Lăpuşneanu, surprins în nici măcar jumătate de pagină (p. 138), nu 

uită să precizeze - ca o realizare capitală a domniei sale - că „a întreţinut relaţii 

politice, culturale cu Rusia"... şi încheie subiectul
97

; îşi revarsă mânia asupra 

                                       
97 Pentru documentare ar fi putut avea ştiinţă de volumul lui Gh. Pungă, Ţara Moldovei în 

vremea lui Alexandru Lăpuşneanu, Iaşi, 1994, 335 p. 
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sărmanului Despot, „un şarlatan, străin de limba, cultura şi tradiţiile 

moldoveneşti, este pus de venetici să conducă Ţara Moldovei" (s. n., p. 138) 

de parcă - făcând un arc în timp, cu o privire spre administraţiile sovietice şi 

rusofone ale teritoriului actualei R. Moldova ne-am pomeni în faţa unei 

adevărate revoluţii; insistă puţin asupra domniei lui Îoan vodă cel Viteaz (p. 

139-142), căruia îi ticluieşte şi un fel de prezentare unde îşi expune câteva 

consideraţii cu privire la unele fragilităţi ale izvoarelor narative şi - totuşi - ne 

asigură că „ne vom strădui să ne ţinem de buchea izvoarelor, de spiritul 

epocilor corespunzătoare" (p. 139). Sâmburele tare se află, desigur, în 

contextul luptelor de la Jilişte şi Cahul (1474), cu turcii, cărora li se alătură 

fireşte, duşmanii endemici, muntenii. Mult venin se revarsă peste Petru 

Şchiopul (1574-1577, 1578-1579, 1582-1591). Stati este deranjat de originile 

acestuia, prin venirea căruia s-a realizat o primă unire dinastică moldo-

munteană. Vizibil iritat îşi dă cu „stângu'n dreptu"' şi nu mai ţine cont de 

„buchea izvoarelor", brusc Gr. Ureche era un mare boier şi din interese 

„personale, politice, sociale" a păgubit adevărul atunci când a afirmat despre 

Petru vodă că „boiarilor le era părinte, pre carii la cinste mare îi ţinea şi din 

sfatul lor nu eşiia. Ţărîi era apărătoriu, spre săraci milostiv, pre călugări şi 

pre mănăstiri întăriia şi-i miluia, cu vecinii de penprejur trăia bine, de avea de 

la toţi nume bun şi dragoste, de nu era a zice că nu-i harnic de domnie. 

Judecata cu blîndeţe şi fără făţărie o făcea (...) ca acesta nu s-au mai aflatu. 

Era domnii blîndu, ca o matcă fără ac, la giudeţ dirept, nebeţiv, necurvar, 

nelacom, nerăsipitoriu"
98

. Evident, având şi sânge muntean, Petru Şchiopul 

trebuia să fie duşmanul moldovenilor, nu milostiv şi blând şi pe deasupra să 

părăsească şi scaunul de domnie - cu toată rugămintea boierilor de a mai 

rămâne - pentru a nu sili ţara la noi dări prin care să satisfacă pretenţiile 

crescute ale Porţii. Gr. Ureche era un boier, altfel spus, un asupritor de clasă şi 

nu a avut de unde cunoaşte greutăţile prin care trecea ţara aşa cum le-a 

cunoscut marele patriot moldovean, Vasile Stati. Şi dacă nu-i este pe plac cea 

ce a scris Gr. Ureche despre acest domnitor, V. Stati s-a angajat personal, 

                                       
98 Gr. Ureche, op. cit., p. 155-156. 
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ajutat şi de un alt mare „îndrăgostit de români", E. Russev, să-i întocmească 

„dosarul": 

primul cap de acuzare este acela că a fost înscăunat de turci, cărora li s-au 

alăturat, desigur, „duşmanii creştinătăţii", valahii, şi tătarii; 

al doilea îl constituie obţinerea celei de a treia domnii a Ţării Moldovei în 

urma promisiunii că va creşte fiscalitatea; 

al treilea, pur şi simplu „nu putea să facă cine ştie ce treabă" (p. 143). 

Ponderea mare cade pe dările impuse de „această creatură boierească", cum îl 

numeşte, ca un adevărat istoric, E. Russev (p. 143) şi alungat în cele din urmă 

cu largul concurs al cazacilor zaporojeni, deosebit de îngrijoraţi de 

împovărarea fiscală a moldovenilor! 

Lista cronologică se întrerupe aici doar pentru a anunţa un nou subtitlu, 

Ţară de izbelişte, în care domniile Moldovei, începând cu Nicoară Potcoavă, 

sunt prezentate şi mai în rezumat. în mod firesc pentru el, cu aceeaşi 

conştiinciozitate, nu uită să extindă - ceva mai mult, deşi tot cronologic - atacul 

muntenilor, conduşi de Mihai Viteazul, asupra moldovenilor (p. 144-145). 

Câteva rânduri, douăzeci la număr, îi sunt dedicate şi lui Vasile Lupu (1634-

1653) care: „a susţinut legături diplomatice cu Rusia prin rezidentul său la Iaşi 

A. Ordin-Naşciokin. A avut pofte cuceritoare: a rîvnit şi chiar a ocupat scurt 

timp teritoriul Valahiei. Aceste veleităţi au declanşat un îndelungat conflict 

între Matei Basarab, domnul Valahiei şi Vasile Lupu. Năzuind să potolească 

expediţiile cazacilor zaporojeni Vasile Lupu şi-a căsătorit fiica Ruxandra cu 

Timuş, feciorul lui Bogdan Hmelniţkii hatmanul căzăcesc". 

De asemenea, despre Gheorghe Ştefan (1653- 1658) care, doar „contînd pe 

sprijinul Rusiei, noul domnitor a consolidat relaţiile cu ea: a semnat un tratat cu 

ţarul rus Alexei Mihailovici. In anii domniei lui Gheorghe Ştefan îşi începe 

prodigioasa activitate Nicolae Milescu Spătaru, are loc Răscoala Seimenilor 

(mercenarilor)" şi ... atât! La Miron Costin se pot găsi mult mai multe 

informaţii faţă de cele din „crestomaţia" statiană, privind - cel puţin - aceste 

ultime două domnii. 

O domnie poate fi relevantă, pentru „istoria neosovietică a Moldovei" dacă 

se plasează pe o axă de la războirea cu răul (Valahia) până la atingerea cu 

binele suprem (Rusia). Despre alte contacte externe, despre încercările unor 
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domnitori de a ieşi de sub suzeranitatea otomană încercând o coalizare cu alte 

puteri europene, dar şi cu Muntenia, tăcere. 

Un popas mai îndelungat se face - aşa cum era de aşteptat - la tratarea 

domniei lui Dimitrie Cantemir, căreia i se dedică un întreg subcapitol, Io, 

Dimitrie Cantemir (p. 150-152), înşirat şi acesta după putința autorului, adică 

sub forma unei înlănţuiri cronologice, în care terenul arid al analizei este 

stropit, pe alocuri, cu observaţii belicoase la adresa aceloraşi, nelipsiţi, valahi. 

Aceştia au trădat, pentru că nu au trimis trupe la Stănileşti, aşa cum s-au 

angajat prin tratatul ruso-muntean din 1709, deşi chiar undeva mai sus 

recunoştea superficialitatea pregătirilor ruseşti pentru războiul cu turcii, 

„ameţiţi" fiind de victoria de la Poltava (p. 151). Bătrânul Constantin 

Brâncoveanu avea mai multă experienţă politică decât tânărul Dimitrie 

Cantemir, apoi nu poate fi trecută cu vederea scrisoarea ameninţătoare a 

generalului armatei ruse, Ronne, către Constantin Brâncoveanu, cerându-i să se 

declarare deschis de partea ţarului. Domnului Valahiei trebuia să vină personal 

în tabăra rusească de sub zidurile cetăţii Brăila, orice tergiversare urmând a fi 

considerată ca un act de duşmănie. La o asemenea somaţie, lipsită de tact, 

mândrul domnitor nu şi-a pierdut cumpătul, considerând totodată că armatele 

ruse sunt incapabile de a se opune cu succes turcilor, ceea ce s-a şi confirmat
99

. 

Nu a fost lipsită de clarviziune politică şi remarca, în acelaşi sens, a 

experimentatului vornic Iordache Ruset, reţinută de Ion Neculce: „Te-ai cam 

grăbit, măria ta, cu chemarea moscalilor. Să mai fi îngăduit, măria ta, păn li 

s-or fi vădzut puterea, cum le merge". De altfel, Vasile Stati uită să precizeze 

că legăturile valaho-ruse au continuat şi după dezastrul de la Stănileşti
100

 şi că 

în urma acţiunilor sale antiotomane, Constantin Brâncoveanu şi copiii săi au 

fost martirizaţi la Constantinopol
101

. 

 

Angajaţi fiind de la început a insista, mai mult, asupra aspectelor teziste ale 

lucrăturii şi mărturisind faptul că, prin cele scrise aici, nu s-a căutat o epuizare 

                                       
99 Constantin Şerban, Constantin Brâncoveanu, Bucureşti, 1969, p. 155. 
100 Ibidem, p. 167-168. 
101 Ibidem, p. 176-184. 
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a tuturor subiectelor controversate, ceea ce ar însemna întocmirea unui nou 

compendiu de istorie a românilor peste cele existente deja, răsfoim alte câteva 

pagini de ‖balast‖ și zăbovim ceva mai departe, la capitolul despre Cultura 

moldovenească. Veacurile XVI-XVII. Aici se reiau, practic, sub alte titluri şi 

subtitluri, obsesiile caracteristice din ciclul „care-i mai cu moţ", „cine a fost 

primul": că avem mai multe cronici decât are Muntenia (p. 166), că s-a scris în 

limba moldovenească, că - ceva mai nou la V. Stati, cu tot cu subliniere - 

„primele acte în limba moldovenească Cancelaria domnească a Moldovei a 

început a le scrie în a doua domnie a lui Petru Şchiopul (1578-1579)" (p. 

172, culmea! Tocmai domnul blamat mai înainte (din cauza înrudirii sale cu 

dinaştii munteni!), spre deosebire de Valahia unde „limba ţării pătrunde în 

actele oficiale ceva mai tîrziu, pe vremea lui Mihai Viteazul (1593- 1600)" (p. 

172). 

Desigur, de o generozitate aparte - în comparaţie cu domnia lui Vasile 

Lupu, de exemplu, rezumată la câteva fraze - s-a bucurat problema aducerii 

tiparului în Moldova (p. 173-174). Începe cu apelul mitropolitului Varlaam la 

mărinimia ţarului rus, Mihail Fiodorovici. Şi specifică, totuşi că „răspunsul 

ţarului a rămas necunoscut" (p. 173); în alte împrejurări şi în cazul unor vecini, 

un asemenea comportament ar fi fost taxat ca un gest de indiferenţă 

duşmănoasă. Nu ezită să-şi prezinte elogiile sale Moscovei prin două dintre 

versurile mitropolitului Dosoftei, drept mulţumire pentru dotarea suplimentară 

a tiparniţei cu ajutorul patriarhului Ioachim şi intermediată de Nicolae Milescu 

Spătarul: 

„ Că şi de la Moscova luceşte lucoare, 

Întinzînd lungi raze şi bun nume sub soare... " (p. 174). Dedesubt pune, cu 

subînţeles, între paranteze (N. Dabija, 1983). De acolo a luat informaţia cel ce 

se pretinde, de nenumărate ori, că se adapă din izvoare. Şi încheie subiectul 

privind tiparul cu un aspect „foarte legat de titlu": „Dosoftei a susţinut acţiunile 

politice întru izbăvirea Moldovei de sub jugul otoman. La 1.01.1684 

mitropolitul Moldovei Dosoftei împreună cu 3 episcopi şi 17 boieri adresează 

ţarilor ruşi Ivan şi Petru Alexeevici chemarea de a-i «izbăvi de pierzania cea de 

pe urmă ce se apropie din parte turcilor şi a tătarilor celor fară de Dumnezeu... 

Toată ţara noastră, mare şi mică, prea plecaţi robi ai împărăţiei voastre, cu 
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toţii ne predăm în supuşenie»" (p. 175, s. n.). Se putea omite aşa ceva, chiar 

dacă se plasează în afara titlului? Ţara întreagă, în frunte cu biserica, dorea să 

intre de „bunăvoie şi nesiliţi de nimeni" în „dulcea" robie a ţarismului. 

Se revine la obsesia etno-lingvistică pe care o repetă într-un alt subcapitol: 

Marii cronicari moldoveni. Dacă Vasile Stati îşi repetă afirmaţiile, nu se va 

proceda la fel aici, remarcându-se „noutăţile". Dintre acestea, ca o dovadă a 

distincţiei lingvistice dintre moldovenească şi română, subliniază un titlu de 

capitol, al lui Miron Costin: Despre limba moldovenească sau romînească, la 

care adaugă - drept descoperire-argument cu caracter definitiv - atenţionarea 

„filologului", moldovean pur sânge, după nume, M. Grabinskii: „de notat 

plasarea glotonimului limba moldovenească pe primul loc" (p. 177, expresie 

reluată la p. 200). 

O enormitate mai mare nici că se putea scoate pe marginea acestei 

formulări a lui Miron Costin! De aici se observă - pentru Vasile Stati o dată în 

plus -, că împreună cu „cunoscutul filolog M. Grabinskii" înregistrează 

adevărate rateuri pentru domeniul în care se declară pricepuţi. Cum pot 

descoperi o ordine a glotonimelor în cazul unor echivalenţe semantice ale lor, 

înţelese prin acel sau, cu funcţie explicativă
102

, plasat între ele? Miron Costin a 

scris deci, despre una şi aceeaşi limbă, română, căreia i se mai spune şi 

moldovenească. Conjuncţia sau nu poate fi înlocuită, în acest caz, prin 

conjuncţia şi, aşa cum o fac „experţii în problemele limbii române", pomeniţi 

mai sus. Chiar dacă s-ar putea face aici o înlocuire a lui sau cu şi nu s-ar 

schimba datele problemei datorită cuvântului „limbă", la singular, ceea ce 

confirmă o dată în plus echivalenţa celor două cuvinte „moldovenească" şi 

„românească". Altfel spus, Miron Costin nu discuta despre limbile 

moldovenească sau românească, ci despre una singură. Aşa ceva se învăţa, pe 

vremea lui Vasile Stati, prin clasa a 11-a, în şcoală. Trebuie remarcat că 

asemenea lacune în cunoaşterea limbii - în cazul de faţă a celei române, dar 

pentru neosovieticii chişinăuieni, moldovenească - , afectează profund 

capacitatea lor de înţelegere şi, în consecinţă, de analiză a izvoarelor istorice. 

Şi aici - foarte adesea - semantica oricărui cuvânt şi semn de punctuaţie sunt 

                                       
102 DEX, p. 948. 
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esenţiale, altminteri, prin ignorarea lor, se poate ajunge la finalităţi analitice 

diferite. Prin urmare, avându-se în vedere şi aceste grave lipsuri în pregătirea 

profesională, poate era mai indicat - dacă dorinţa de a-şi vedea numele pe o 

copertă era atât de aprigă - să se procedeze doar la reproducerea propriu-zisă a 

izvoarelor, fără comentarii. Aşa se putea face, totodată, o apropiere faţă de 

ceea ce se recomandă a fi o „crestomaţie". Dacă sensurile unor cuvinte 

româneşti nu îi sunt cunoscute, mai poate oare fi vorba despre logica frazei şi a 

expunerii, sensuri geografice etc.?  

La limita discursului istoric se plasează şi câteva expresii personale în 

discuţiile privind regimul fanariot în Moldova, căruia i se dedică un capitol 

aparte, foarte scurt (p. 189-194) şi fără vreun subtitlu. Indiferent de modul în 

care Ţările române au fost afectate de instalarea domniilor fanariote, discursul 

ar trebui să fie ceva mai temperat pentru a nu se ajunge la mahalagisme de 

tipul „otomanii au hotărît să administreze Moldova prin slugile lor devotate, 

culese de pe străzile cartierului Fanar din Istanbul" (p. 189); cu toate păcatele 

sale, Dumitraşco Cantacuzino nu poate fi etichetat ca „bicisnic venetic" (p. 

189); că „s-au perindat la tronul Moldovei şi alţi indivizi de aceeaşi teapă, Gh. 

Duca, A. Ruset, M. Racoviţă ş. a." (p. 189), ceea ce nu îl onorează deloc pe 

distinsul doctor habilitat în filologie şi istoric pe deasupra, mentor de top în 

staff-ul Partidului Comunist! 

Dacă tot s-a pomenit despre poziția pe care o ocupă Vasile Stati pe scena 

politică a Republicii Moldova, merită a se reproduce aici o altă „durere" 

naţionalistă: „Fanarioţii au impus în învăţământ, în administraţie structuri 

străine, rînduieli străine, demnitari străini ce propagau valori străine, limba şi 

chiar portul lor. Prin toate acestea domnitorii şi dregătorii venetici au stîrnit ura 

nu numai a maselor largi, ci şi a boierilor, care rămăseseră fără dregătorii, ba 

chiar şi fără ocine, căci moşiile erau tot mai des acaparate de greci" (p. 190). 

Este deranjat mai mult de preponderenţa elementelor străine în Moldova în 

perioada fanariotă (1711-1812) decât de aceeaşi situaţie privilegiată a 

alogenilor din fosta Moldovă Sovietică. Pentru îngrădirea accentuată a 

drepturilor majorităţii etnice din Republica Moldova Vasile Stati nu varsă 

măcar o lacrimă, cel puţin la fel de amară ca aceea scăpată în cazul locuitorilor 
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Ţării Moldovei nedreptăţiţi de străini acum 200-300 de ani. Cântarul statian are 

măsură dublă, altfel spus este înşelător. 

Ori de câte ori îşi aminteşte câte ceva, Vasile Stati revine cu aceeaşi 

„poveste" a limbii diferite. Reclama, în esenţă, este aceeaşi, martorii invocați 

aceleaşi (Gr. Ureche, M. Costin, D. Cantemir, I. Neculce) ca şi produsul 

promovat; diferă doar titlurile şi unghiul de abordare, pentru că s-au plictisit şi 

realizatorii de aceleaşi clişee reluate încontinuu. „Delectarea" este oferită într-

un nou capitol: Cultura moldovenească. Veacurile XVIII-XIX (început), unde 

întreprinde o descriere, aşa cum se pricepe, ceva mai amplă a operei lui 

Dimitrie Cantemir, pe care nu ezită să-1 împroaşte cu noroi atunci când nu „se 

conformează" directivei. Chiar dacă a găsit cuvinte de laudă la adresa 

domnitorului-savant, nu ezită să- diagnosticheze imediat ca reprezentând „unul 

din cazurile timpurii de apariţie a maladiei numită «romanomanie 

excedentară»"(p. 198) pentru formulările pe care le şi precizează - „hronicul 

vechimei neamului moldovenesc (încarileş, tot numele vlahilor se cuprinde)", 

„întîi pre limba lătinească a izvodit, iar acmu pre limba românească (a) izvodit" 

(p. 201), - iar lucrarea în cauză - este adevărat, neterminată - ca fiind „cea mai 

neorganizată" (p. 201)! Se insinuează poate o senilitate, o cădere psihică a lui 

Dimitrie Cantemir, în acest caz, atâta timp cât sunt căutate orice expresii din 

Descrierea Moldovei unde se pomeneşte despre „moldoveni" şi „limba 

moldovenească"?! 

In ceea ce-i priveşte pe Ultimii cronicari ai Moldovei, nu se observă nimic 

relevant, în afară de maniera expunerii, un adevărat pomelnic, şi remarca din 

dreptul numelui lui Amfilohie Hotininul că „a pledat cu ardoare pentru 

predarea în limba moldovenească" (p. 205). Dar evită, cu bună ştiinţă, să 

precizeze cărei limbi trebuia să i se substituie în administraţie şi învăţământ 

această „limbă moldovenească". 

Dacă până aici Ţara Moldovei a fost marcată de o perioadă de declin, 

acutizată prin instaurarea domniilor străine, fanariote, o vreme când a fost 

hărţuită neîncetat de vecina sa, de acelaşi neam şi credinţă, Valahia, care avea 

„directive" istorice clare în acest sens, venise timpul să se iasă la „lumină". 

Această „lumină" venea de la străini, de la ruşi, care, desigur, erau foarte 

preocupaţi şi îngrijoraţi de soarta creştinilor pravoslavnici, ocupaţi de turci. 
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Spre „mângâierea" de la răsărit au năzuit strămoşii noştri, cerându-se să intre în 

robia moscovită şi - s-ar părea, după V. Stati, că - Moscova s-a lăsat rugată 

câtva timp. Noi am fost cei care am „jinduit-o" (p. 209). Aşa se deschide 

cortina cu un nou capitol, al VIII-lea, numit Războaiele ruso-turce, sub care se 

află subtitlul, mai mult decât sugestiv: „Nu ne părăsiţi pe noi, cei de o 

credinţă...". Totul se învârte, de fapt, în jurul acestei propoziţii. Ruşii nu sunt 

priviţi ca nişte „cotropitori de pământuri străine" cum sunt etichetate „Austria 

şi Turcia" (p. 214), ci ca „eliberatori". Afacerile „Austriei şi Turciei" sunt 

privite ca fiind sfidătoare, imperialiste (p. 213), în contrast cu Rusia (fară 

atributele „imperiu", „ţaristă") ce urmărea o nevinovată „extindere a sferei de 

influenţă" în sud-estul Europei (p. 212). Expediţia Rusiei de la Prut „a fost o 

datorie faţă de partenerii săi de alianţă - valahii (din 1709, moldovenii (din 

1711)" (p. 209); Rusia năzuia „să devină stăpînă a Balcanilor, a strîmtorilor 

Bosfor şi Dardanele. Dar pentru aceasta trebuia să înlăture Poarta Otomană, ce 

domnea peste mai multe limbi din Adriatică pînă în Podolia şi Caucaz" (s. n.); 

la 30 august 1739 „ruşii au eliberat Hotinul" (p. 210, s. n.), îi „alungă" pe turci 

(p. 215), şi nu ocupa ci „anexa" teritorii întinse între Bug şi Nistru. În doar 

două locuri s-au strecurat, probabil dintr-o neatenţie a copierii selective a 

informaţiei, formulări discordante: „interesele expansioniste ale Rusiei" şi alta, 

mult prea blândă, „eliberarea de sub jugul otoman (a moldovenilor), (...) 

corespundea intereselor subiective ale Rusiei: înrădăcinarea sa în Balcani, la 

Dunăre" (p. 217). 

Ruşii, după cum s-a observat deja, au intervenit după neostoitele rugăminţi 

şi măguliri ale moldovenilor, aflaţi la capătul deznădejdii şi ameninţaţi cu 

pieirea. Aici îi place să citeze din corespondenţa vremii dar nu consultă decât o 

singură parte, pe aceea convenabilă, adăugând şi câteva aspecte înfierătoare, 

pentru a ne asigura de nepărtinire. Aşadar, „boierii moldoveni şi valahi (...) 

băteau drumurile Petersburgului, cerînd ţarului să fie înghiţiţi de imperiul 

pravoslavnic («nu ne părăsiţi pe noi, robii măriei voastre cei de o credinţă")» 

(p. 209); „Pămîntul Moldovei strigă către ceriu, ca să arăte nebiruite şi 

proslăvite armele cele credincioase şi mîntuitoare a împărăteştii măriri a Rusiei 

spre bucurie şi veselie credincioşilor pravoslavnici" (p. 209). Chiar dacă 

abuzurile ruseşti s-au răsfrânt, cu nemiluita, asupra locuitorilor Ţărilor române, 
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pe ansamblu intervenţia rusească în Balcani şi în Moldova, trebuie privită ca o 

„mană cerească" iar despre victimele samavolniciilor..., acestea sunt trecute în 

contul „pierderilor colaterale", de război: „Deşi orice război, mai ales din acea 

epocă, este însoţit de jafuri şi silnicii, oştile ruseşti au avut o atitudine oricum 

creştinească faţă de moldoveni, care i-au întîlnit cu braţele deschise, ca pe nişte 

purtători de nădejde. Armatele ruse în frunte cu Petru I veniseră în 1711 în 

Moldova în baza Acordului bilateral moldo-rus, consfinţind o alianţă, jinduită 

de întreaga obşte moldovenească, de boieri, de ţărănime, de domnitor" (p. 

209); „în această perioadă (martie 1789-2.12.1792) Moldova, stoarsă de către 

turci, a avut pe spatele ei întreţinerea (proviant, furaje, încartiruirea, executarea 

diferitelor munci grele de fortificaţie ş. a.) a două annate - a două imperii 

Habsburgic: (cuprindea din 1694 Transilvania, din 1772 Galiţia, din 1774 

nordul Moldovei) şi rus, ambele puteri înfîinţînd în Moldova administraţiile lor 

ce aveau în subordonare teritorii diferite, despărţite de rîul Siret" (p. 215, 

punctuaţia îi aparţine „distinsului" filolog), la care adaugă un citat după C. 

Mihăescu Gruiu: „In zona ocupată de ruşi, demarcată de austrieci prin rîul 

Siret, pretenţiile administraţiei de ocupaţie se mărgineau numai la furnituri de 

provizii, fapt care făcea ca ţăranii din zona austriacă să fugă frecvent peste 

Siret (în zona rusă)". „Moldova, vasală a Turciei, pe lîngă greutăţile suportate 

de regimul fanariot, din 3.09. pînă la 10.10.1739 s-a aflat sub ruşi - prima 

ocupaţie administrativ-militară rusă cu toate urmările ei dramatice. La 

5.09.1739 generalul Mihih încheiase cu „deputaţii stărilor" o „convenţie", prin 

care Moldova era declarată independentă, ocrotită de Rusia. Boierii şi clerul îşi 

păstrau privilegiile. De fapt, Moldova nimerise sub un regim aspru, brutal, 

biruitorii purtîndu-se cu populaţia din teritoriul ocupat ca faţă de oarecare 

duşmani învinşi. Fără a lua în seamă că duşmanii ruşilor erau turcii şi sateliţii 

lor - tătarii, iar populaţia băştinaşă a aşteptat ca să fie eliberată, nu jefuită şi 

umilită. Căci „Independenţa" proclamată şi ocrotită de ruşi - aici intervine, 

pentru a atenua din greutatea celor citate aici, cu o paranteză - (în perioada 

generalului neamţ Mihih) s-a dovedit a fi o umilinţă. „Convenţia" încheiată cu 

„deputaţii stărilor" a fost, de fapt, anulată de „ponturile" (stipulaţiile „dăruite" 

de comandamentul rus). Această pagină dramatică, umilitoare din istoria 
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Moldovei este scrisă, ca şi multe altele, demult de Ion Neculce. Precum 

urmează. 

... Şi la purcesul lui Meneh au trimis de au robit toţ oamenii den ţinutul 

Hotinului şi di pe la marginea Cernăuţului. Şi i-au trecut cu copii, cu femei la 

Mosc. Şi impărţe pe oameni ca pe dobitoaci. Unii le lua copii, alţii bărbaţii, 

alţii muierile. Şi-i vinde la alţîi, fără leac de milă, mai rău decît tătarii. Şi era 

vreme de iarnă. Bogate lacrămi era, cît c-audze glasul la cer... Socotit, fraţilor 

cititori, cum este osîndită şi mînia lui Dumnezău pre ţara astа! (p. 211). 

După M. Drăghici: „Multe greutăţi însă au suferit locuitorii Moldovei în 

războiul acesta al turcilor, cît şi a ţinut şederea ruşilor şi a nemţilor 

(austriecilor) în ţară... Poporul se temea atunci de moscali, ca şi de oastea 

turcească, fiindcă ţineau calea oamenilor pe drum, îi dezbrăca, îi stîlcea şi 

făceau multe necuviinţe pe la case de nici nu se mai pot povesti, pînă ce au 

încheiat pacea la 1792 şi după 4 ani şi opt luni s-au deşertat ţara de ruşi 

urmînd domnia lui Alexandru Moruzi" (p. 217). Discuţia privind războaiele 

ruso-turce se inspiră, cel mai mult, din lucrarea lui Manolache Drăghici, copiat 

fără nici o jenă, pagini întregi, asumându-şi inclusiv concluzia acestuia: 

„Nedrept este a tăgădui că rosienilor, afară de obijduirea făcută ţării 

Moldovei, prin răşluirea „Basarabiei" din drept trupul ei, al Moldovei; suntem 

datori a le mulţumi; pentru multe folosiri aduse pămîntului după biruinţele 

purtate de ei (rosieni) asupra Turciei în toate războaiele ce au urmat cu dînşii‖ 

şi încheie: „constata istoricul moldovan Manolache Drăghici în 1821, cel mai 

îndreptăţit să scrie aceste rînduri, fiind cel mai aproape de evenimentele 

consemnate" (p. 219). Dacă s-ar continua pe aceeaşi logică, ar trebui să i se 

acorde credit nelimitat lui Vasile Stati atunci când îşi exprimă părerile privind 

trecutul recent şi prezentul la care este martor, doar pentru că este „cel mai 

aproape (sub aspect cronologic) de evenimentele consemnate"! 

Dar pentru o perioadă în care sursele istorice cunosc o consistenţă şi 

diversitate superioare epocilor anterioare asemenea modalitate de creditare este 

pusă sub semnul dubiului din toate punctele de vedere. Lucrarea lui Manolache 

Drăghici, capătă o înfăţişare memorialistică atunci când analizează istoria trăită 

iar memorialistica, în afară prezentării faptelor istorice, din cauza caracterului 

subiectiv pe care îl presupune, reprezintă doar un punct de vedere. Abia prin 
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aşezarea acestuia alături de alte abordări confruntarea cu mărturiile 

documentare certe, din toate taberele beligerante şi observatoare, se poate 

ajunge la o concluzie edificatoare asupra unui aspect istoric din pragul epocii 

moderne. Cu aceeaşi percepţie asupra credibilităţii izvoarelor istorice sunt 

analizate, într-un studiu serios, şi evenimentele istorice din perioadele în care 

acestea sunt mai puţin numeroase. Relatările privitoare la unele fapte 

contemporane martorului istoric sunt privite de specialişti cu aceeaşi 

suspiciune de subiectivism ce planează asupra lucrărilor cu caracter 

memorialistic, suspiciune care poate fi înlăturată doar în urma coroborării mai 

multor informaţii şi tipuri de informaţii istorice. 

Întrucât nu putem fi „experţi" în toate problemele istoriei Moldovei, aşa 

cum se pretinde Vasile Stati, se vor aduce în discuţie, măcar pentru coroborare, 

câteva dintre mărturiile şi constatările specialiştilor, aşezate pe o analiză ceva 

mai amplă şi diversificată a izvoarelor istorice cu relevanţă. Iar - pentru că s-a 

pomenit despre Manolache Drăghici, a cărui opinie este considerată, de către 

Vasile Stati, în măsură să acopere asentimentele ţării privind „eliberarea 

rusească" la debutul veacului al XIX-lea - se vor reproduce aici, câteva 

crâmpeie anume din această perioadă. 

In privinţa ocupaţiei ruse, regretatul istoric ieşean Gheorghe Platon reţinea, 

pe marginea izvoarelor documentare, faptul că dacă promisiunile de eliberare a 

ţării şi de obţinere a fericirii ei erau în măsură să-i entuziasmeze pe boierii 

tineri, cei mai bătrâni judecau lucrurile după „împrejurările critice" în care se 

aflau. Consulul general al Franţei, Lagan - pe care îl citează şi căruia îi aparţine 

şi observaţia de mai sus - aprecia că cea mai mare parte a boierilor era 

doritoare „să păstreze drept lege propria ei voinţă" şi se tem de o nouă 

schimbare politică, de faptul că jugul otoman „va fi înlocuit cu o tutelă mai 

supărătoare pentru ei"
103

. In privinţa permanentizării ocupaţiei ruse, Lagan nota 

că aceasta „devine tot mai insuportabilă pentru moldovenii plini de neîncredere 

după desmembrarea Basarabiei (subl. n.) şi doritori, asemenea muntenilor, să 

realizeze unitatea în cuprinsul unei confederaţii dunărene, sub protecţia marilor 

puteri", totodată, dacă vor fi sprijiniţi, muntenii şi moldovenii nu vor întârzia să 

                                       
103 Gh. Platon, op.cit., p. 67. 
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ceară protecţie împotriva protectoratului, aşa cum mai devreme au cerut să fie 

apăraţi împotriva suzeranităţii otomane tot mai apăsătoare
104

. Boierii 

moldoveni şi munteni nu se puteau manifesta deschis împotriva ocupaţiei 

ruseşti „eliberatoare", cei mai curajoşi fiind exilaţi în Siberia, aşa cum s-a 

întâmplat cu N. Roset Roznovanu
105

. 

Un alt diplomat francez în Principatele române, Bois le Comte - ale cărui 

rapoarte sunt considerate „cele mai bune şi cele mai complete cu privire la 

realităţile economice, politice, la stările de spirit şi la mentalităţile timpului"
106

 

- reproducea cuvintele unui localnic: „Vreau să cumpăr pămînturi în Bucovina 

şi să mă declar supus austriac, în acest fel, nu voi fi forţat să mă expatriez, nici 

nu voi fi expus, în fiecare minut, să fiu ridicat pentru a fi dus în Siberia"
107

. 

Aceluiaşi diplomat francez, boierii moldoveni i-au spus: „Cum vreţi ca spiritul 

nostru public să se poată forma, cînd, de două secole, naţiunea se balansează 

între două temeri, cele mai adevărate care au putut frapa vreodată imaginaţia 

oamenilor: temerea de cordonul fatal al sultanului şi acea de Siberia ţarului. Nu 

ne putem lega de o ordine de lucruri pe care o privim drept tranzitorie. Dacă 

atenţia Europei se întoarce un moment doar de la noi, totul este pregătit ca 

Rusia să ne înghită"
108

. Este vorba aici, mai ales, despre opoziţia antirusească 

din Moldova (subl. n.), şi mai puţin din Muntenia, despre boierii căreia însuşi 

Kisselev aprecia că sunt de o mie de ori mai liniştiţi şi mai uşor de manevrat
109

. 

Comisarul general al relaţiilor comerciale ale Franţei în Moldova, Flury, 

observa că, în politica sa expansionistă, Rusia îşi instituie protecţia pentru a 

pregăti independenţa; pregăteşte independenţa pentru a aduce supunerea
110

. 

Fără a căuta neapărat concluziile istoricului citat, în urma acestor preluări 

ale mărturiilor diplomaţilor francezi - care nu puteau fi speriaţi cu Siberia - 

despre stările de spirit antiruseşti în Moldova, se constată o permanentă stare 

                                       
104 Ibidem, p. 78. 
105 Ibidem, p. 19. 
106 Ibidem, p. 80. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem, p. 82. 
109 Ibidem, p. 101, nota 18. 
110 Ibidem, p. 91, nota 52. 
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de teroare în rândul populaţiei, regăsită şi în alte perioade de „eliberare" 

moscovită, de dată mai recentă. Aşa explicându-se în mare parte şi 

manifestările publice, binevoitoare, ale românilor faţă de ocupaţia rusă, cam la 

fel îşi scrie şi acest ultim cronicar moldovean, Manolache Drăghici, lucrarea sa 

de istorie a Moldovei, unde, deşi pomeneşte despre o serie întreagă de atrocităţi 

ruseşti, caută să le diminueze impactul, prin formulări, de genul „aşa-i la 

război". Cam la fel de convinse au fost şi zâmbetele românilor basarabeni 

ocupaţi după 1812 şi 1940. Acelaşi impuls motivational le-au avut toate 

osanalele la adresa stăpânirii ruseşti şi a partidului: teama de a nu prinde un 

bilet spre Siberia
111

. Altfel această atitudine este de neînţeles pentru orice om 

normal. Cum ar putea lăuda cineva o stăpânire, în pofida regimului inuman al 

acesteia, înjositor, devastator care a caracterizat-o. Apoi, niciodată o robie nu 

poate fi preferată alteia. Chiar şi autorităţile ruseşti recunoşteau că 

„Prădăciunile armatei de ocupaţie se înteţesc; despre ele comunică nu numai 

străinii rău voitori nouă (ruşilor), ci şi comandanţii noştri militari. Basarabia 

fusese transformată de către armatele noastre (ruse) în stepă goală şi popoarele 

aici locuitoare nu vor mai stărui pentru interesele ruseşti"
112

. Aceleaşi surse 

constatau un mare număr de case părăsite şi sate distruse de ruşi în Moldova şi 

Valahia. 

Ca reacţie la cotropirea regiunii de răsărit a Ţării Moldovei de către Rusia 

ţaristă în 1812, membrii Adunării Obşteşti au trimis, la 2 octombrie, un protest 

domnitorului Scarlat Calimahi, arătând că, în ciuda colaborării cu pretinşii 

„eliberatori" ai creştinilor ortodocşi din Balcani, Moldova, după ce a fost 

devastată timp de şase ani de armatele ruseşti de ocupaţie"
113

, a fost văduvită şi 

                                       
111 Idem, La modification de la frontiere de la Moldavie en 1812. Antecedents, impact et 

consequensces, în RRH, t. XXXV, 1-2, 1996, Bucureşti, p. 18. 
112 Apud, Dr. Petru Cazacu, Moldova dintre Priit şi Nistru sub Imperiul rus, în Basarabia. 

Recurs la identitate, volum editat de Costică Asăvoaie şi Vasile Munteanu, Iaşi, 2000, p. 39-

40. 
113 A. D. Xenopol, Cum s-a răpit Basarabia în 1812, în Petre Moldoveanu, Cum se falsifică 

istoria, Baia Mare, 1991, p. 40; Nicolae I. Arnăutu, Douăsprezece invazii ruseşti în România, 

1996, p. 50-64. 
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de şase ţinuturi la finalul războiului cu turcii"
114

. Vestea anexării la Rusia a fost 

primită de moldoveni cu strigăte de jale la finele anului 1812, s-a constatat 

emigrarea unui mare număr de basarabeni de sub „eliberarea rusească" în 

Moldova, rămasă sub „jugul turcesc". Pentru a stopa această migraţie masivă 

peste Prut, s-a declarat că în Moldova a izbucnit epidemia de ciumă, astfel 

motivându-se şi desfăşurarea cordoanelor militare ţariste, beneficiind şi de 

sprijinul influentului mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni
115

. Chiar şi 

mitropolitul s-a plâns ulterior ministrului rus Speransky de faptul că ocupaţia 

rusească a înrăutăţit starea celor pe care îi păstoreşte"
116

. 

Nici în Ţara Românească „protectoratul" rusesc nu era chiar atât de agreat. 

Se pot reproduce, în acest sens, câteva fragmente din scrisoarea generalului şef 

al trupelor valahe, Gh. Magheru către Poarta otomană, în septembrie-octombrie 

1848: „trupele ruseşti au invadat o ţară care s-a plasat sub suzeranitatea 

Majestăţii Sale Sultanului. Acest act dă măsura intenţiilor de invadare care 

formează fondul politicii nedrepte a Ţarului. In secolul al XlX-lea, un 

asemenea afront adus naţiunii române, o asemenea violare a pămîntului valah 

în ciuda tuturor tratativelor existente pun suficient în evidenţă faptul că Rusia 

urmează fără întrerupere şi fără să-i pese de marile puteri europene drumul său 

permanent spre dominaţia universală şi încearcă la lumina zilei să realizeze 

utopiile Ţarului Petru (...). 

Naţiunea mai sîngerează în urma nenorocirilor care au căzut asupra ei din 

1828 pînă la 1839. Ea n-a uitat această epocă de doliu cînd omul era forţat de a 

face serviciu unui «ilizibil» şi mii de locuitori au pierit victime ale foamei. Ea 

îşi va aduce aminte întotdeauna de milioanele de ducaţi austrieci - atît în 

numerar cît şi în natură - cît a costat ţara protectoratul Rusiei. 

Sunt plăgi care nu se vor cicatriza decît cu greu. 

Or, subsemnatul, văzînd două mari puteri coalizate împotriva unei naţiuni 

slabe şi sperînd că Sublima Poartă se va convinge pînă la urmă de fidelitatea 

                                       
114 Ion I. Nistor, Basarabia, pivotul politic al Moldovei voievodale, în AAR MSI, s. III, t. 

XXVI, Bucureşti, 1944, p. 27. 
115 Dr. Petru Cazacu, op. cit., p. 40. 
116 Ibidem, p. 41. 
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valahilor şi de reaua-credinţă a Rusiei în treburile Principatelor Dunărene, se 

dezice de puterile pe care i le-a încredinţat naţiunea, pentru a nu atrage asupra 

ţării sale urmările crude ale unui război cu totul inegal..."'
117

. 

Estimări ale dimensiunilor atinse de jaful Rusiei ţariste în Principatele 

române s-au făcut chiar şi într-o perioadă mult prea cenzurată, cum este aceea a 

României Socialiste. Potrivit acestor date, a căror cifre au fost probabil sensibil 

diminuate, s-a estimat că jaful armatelor ruse, în Moldova, conduse de 

generalul Munnich - care deşi era german de origine, asculta şi reprezenta, 

autorităţile ţariste, în slujba cărora era angajat - s-a ridicat la 95000 galbeni = 

950000 lei aur"
118

.  

Între 1769-1774 trupele ruse au staţionat în Ţările române, instituindu-se 

aici şi o administraţie militară rusă, condusă de guvernatori militari. Pentru 

întreţinerea completă a armatelor ruse s-au cheltuit în jur de 25-26 000 000 lei 

aur
119

. 

„Războiul ruso-turc izbucnit în septembrie 1806, prin intrarea armatei ruse 

în ţările române, s-a prelungit pînă în mai 1812. Timp de şase ani Moldova şi 

Muntenia au fost ocupate de armatele ţariste, iar încheierea păcii a adus cu sine 

încorporarea părţii de răsărit a Moldovei, Basarabia, la Imperiul rus. 

Exploatarea ţării de către ocupanţi a fost deosebit de grea. 

După calcule bazate pe cifrele consemnate în socotelile obşteşti şi în 

rapoartele consulare rezultă că în acei şase ani de ocupaţie rusească, Moldova 

şi Muntenia au plătit bani şi produse (nemaisocotind jafurile) circa 90-100 000 

000 lei"
120

. 

30 000 000 lei aur s-au stors din Muntenia şi Moldova între 1828-1834. 

După intervenţia rusă în principate pentru înăbuşirea revoluţiei de la 1848, 

armatele ruse au staţionat aici încă doi ani, împreună cu oştile turceşti, costurile 

                                       
117 Apud Titu Georgescu, Mărturii franceze despre 1848 în ţările române, Bucureşti, 1968, p. 

147-148. 
118 Mircea Muşat, Românii în viltoarea vitregiilor istoriei, în Anale de istorie, an XXIV, 3, 

Bucureşti, 1978, p. 22. 
119 Ibidem. 
120 Ibidem, p. 23. 
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întreţinerii armatelor ruso-turce s-au ridicat, pentru Moldova doar, la 10 000 

000 lei aur
121

. 

După acelaşi autor - care a reuşit să strecoare aceste calcule într-o revistă 

girată de Institutul de Studii Istorice şi Social - Politice de pe lângă C.C. al 

P.C.R. - „între 1769-1854, adică în decurs de 85 de ani, Moldova şi Muntenia 

au fost ocupate de armate străine - în primul rând de armata ţaristă - timp de 25 

de ani. Ele au suportat obligaţii în bani şi produse în valoare de circa 200 000 

000 lei aur în valuta anilor respectivi, ceea ce echivalează cu 64 516 kg aur; de 

asemenea, au suferit jafuri, incendieri de oraşe - pagube ce nu pot fi 

calculate"
122

. 

Ceva mai sus, foarte afectat de perioadele critice ale relaţiilor moldo-

muntene, mai ales din epoca lui Ştefan cel Mare, Vasile Stati aştepta scuzele 

Munteniei. Aici însă, în faţa daunelor, ceva mai recente, provocate românilor 

din ambele principate de proteguitorii săi, atitudinile vindicative s-au domolit 

brusc. Acestea sunt privite ca urmări fireşti a unei situaţii de război, deşi 

trupele ruseşti au staţionat aici şi în perioade mai îndelungate de pace, mai 

precis au ocupat efectiv Ţările române. 

Privită în ansamblul ei, intervenţia rusească în Balcani, a avut acelaşi 

suport juridic pe care l-au avut şi cele ale altor imperii europene contemporane 

cum au fost şi cel otoman şi cel austro-ungar. Popoarele balcanice ocupate de 

turci au urmărit, de fapt, prin atragerea de partea lor a uneia dintre aceste 

puteri, obţinerea libertăţii şi nu a unei noi robii. În intenţiile expansioniste, un 

loc de frunte 1-a ocupat chestiunea Strâmtorilor, iar Imperiul rus a profitat de 

aspiraţiile popoarelor balcanice supuse de turci, atrăgându-le sub protecţia sa 

prin etalarea ideologică a blazonului ortodoxiei. Vladimir Potiomkin 

recunoştea, în context, că „printre vechile procedee de presiune diplomatică, 

Ecaterina II folosea mai ales agitaţia demagogică în rândurile populaţiei 

ortodoxe din ţările străine... într-un cuvânt, peste tot ţarismul a putut să pozeze 

                                       
121 Ibidem, p. 23. 
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drept eliberator al creştinilor, pentru a-şi atinge mai uşor propriile sale 

scopuri"
123

. 

Pentru a adormi vigilenţa altor puteri europene, s-a recurs şi la mituirea 

unor reprezentanţi diplomatici ai acestora, mai ales că, de „atenţii" moscovite 

n-au fost lipsiţi chiar şi câţiva înalţi demnitari turci, fiind cunoscută, printre 

altele, tentativa ambasadorului rus Matveiev de „a obţine prietenia" 

influentului duce de Malborough, puntru două sute de mii de ruble; o altă 

tentativă mergea până la cedarea unuia dintre „principatele Kievului, 

Vladimirului sau Siberiei, la alegere, o rentă anuală de cincizeci de mii de 

„efinici", cel mai mare rubin din lume şi ordinul Sfântului Andrei"
124

. 

Dacă acelaşi martor al vremii, Manolache Drăghici, dispărut de multă 

vreme - în spatele căruia se ascunde Vasile Stati - scria despre „înlesnirea cea 

mare care au avut cu îmbelşugarea monedei, că nu era văduvă ce lucra cu 

mînile spre a se hrăni să nu aibă în legăturica sa ruble şi carboave păstrate 

pentru comînd, nici ţăranul să nu joace cu galbeni (...) iar boierii cumpăra 

moşii făcînd stări colosale din podraturile (antreprizele) ruseşti..." se mai 

poate aduce în discuţie un aspect, de ordin material, despre mulţimea banilor, 

în ciuda jafului existent. Cu scopul de a reduce cheltuielile de aprovizionare a 

armatei, autorităţile ruseşti au bătut o monedă, pentru Principatele române, 

între anii 1772-1774, numită ulterior „de Sadagura", pe care - în dorinţa de a 

acoperi o arie mai mare de circulaţie - au reunit stemele Ţării Româneşti şi 

Ţării Moldovei, sub o coroană imperială închisă, protectoare. Cu aceşti bani au 

cumpărat de la populaţie toate cele necesare armatei. 

Au fost mulţi care au participat la acest tip de comerţ pentru că se ofereau 

preţuri bune iar după retragerea ruşilor s-au pomenit în imposibilitatea legală 

de a-i folosi, pentru că banii primiţi de la ruşi erau falşi, nefiind recunoscuţi de 

domnie și nici de autorităţile Imperiului ţarist emitent. Sărmanii păgubiţi au 

păstrat multă vreme această „avere" în speranţa că odată şi odată vor fi 

recunoscute iar în prezent constituie una dintre banalităţile descoperirilor 

arheologice. Despre o asemenea monedă trebuia să ştie câte ceva şi Manolache 

                                       
123Vladimir Potiomkine, Histoire de la Diplomaţie, vol. I, Paris, 1946, p. 284.  
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Drăghici atunci când şi-a redactat lucrarea, de referinţă pentru Vasile Stati, în 

privinţa istoriei Moldovei. 

„Politica de apropiere de pravoslavnica Rusie, inaugurată de Dimitrie 

Cantemir, cu tot dezastrul de la Stănileşti, a fost continuată în secolul al XVIII-

lea şi al XIX-lea de o parte a boierimii moldovene, mai cu deosebire de clerul 

înalt al Moldovei. 

Urmaşii marelui ţar Petru I n-au reuşit nici ei de a se socoti ca protectori 

ai creştinilor ortodocşi din imperiul otoman; iar războaiele purtate de ruşi, în 

vederea înfăptuirii visului ţarului Petru cel Mare, erau justificate de dorinţa 

mîntuirii creştinilor de sub «jugul tiranicesc». 

Atitudinea aceasta binevoitoare a politicii ruseşti faţă de popoarele 

ortodoxe a deşteptat speranţe mari. Unii ortodocşi, ca să poată contribui şi ei 

cu armele alături de oştirile ruseşti, se aşezară în masă pe teritoriul imperiului 

rus. 

Se ştie, de altfel, că armatele ruseşti ce luptau cu turcii în secolul XVIII 

erau pline de moldoveni; iar în ultimul pătrar al acestui secol se formară chiar 

unităţi distincte cu conducători naţionali. Aceşti ostaşi moldoveni, adevăraţi 

cruciaţi, au înscris pagini de vitejie în istoria războaielor ruso-turce, fiind 

mînaţi de sincera credinţă, că luptă pentru ideea creştinătăţii, care pe atunci 

se confunda cu aceea a libertăţii", citează Vasile Stati, cu satisfacţie, părerile, 

de altfel bine documentate, ale lui Leon Boga (p. 219). 

Ceea ce evită însă să dezvolte, lăsând deoparte haina ideologică sub care au 

fost ademeniţi românii şi celelalte popoare balcanice de imperialismul rusesc, 

este perspectiva istorică a consecinţelor faptice. Faptul că românii din 

Principatele române au fost trataţi, sub ocupaţia rusească, asemenea 

duşmanilor, teroarea, deportările în Siberia, jafurile, silniciile la care a fost 

supuşi - alături de cea mai gravă consecinţă a „înfrăţirii româno-ruseşti",  

spintecarea Ţării Moldovei - fac din ideea de „sprijin" rusesc al ortodocşilor 

din Balcani un mare balon de săpun; balon care s-a spart - aşa cum s-a văzut - 

încă din timpul instituirii „protectoratului moscovit", dacă nu chiar mai 

devreme. De obicei, între aliaţi, eliberatori şi eliberaţi, nu se practică asemenea 

„dovezi de dragoste". Mai poate fi considerat - istoriceşte vorbind - Imperiul 

rus „eliberator" al Basarabiei, din moment ce şi-a însuşit ulterior această parte 
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a Moldovei istorice sau „izbăvitor" de sub „jugul turcesc" al românilor odată ce 

i-a ţinut ani îndelungaţi sub ocupaţie? Aici este o faţetă a diferenţei dintre 

învelişul motivational al unei acţiuni şi consecințele sale. După cum s-a văzut, 

istoria lui Vasile Stati îşi extrage concluziile doar din primul aspect, ca o nouă 

dovadă de parţialitate, cu toată fragilitatea pe care o implică. 

„Moldova de vest" nu mai trăieşte în „istoria" lui Stati, se continuă o 

analiză asupra trecutului Basarabiei, devenită deja o Moldovă autentică, cu 

bunele şi relele perioadei de sub administraţia rusească. De notat că nu evită să 

discute despre procesul de rusificare şi colonizările la care a fost supus acest 

pământ românesc, degradat la nivelul unei oblastii obişnuite a Imperiului (p. 

233-250). Insă demersurile identitare ale românilor basarabeni sunt trecute sub 

o cu totul altă spuză; ei nu luptau pentru limba română, ci pentru aceea 

moldovenească, minimalizând şi prin acest procedeu una dintre 

monstruozităţile ocupaţiei ţariste, plasând-o pur şi simplu într-o nouă dezbatere 

lingvistică augmentată în favoarea „lingvonimului moldovenesc". Din acest 

punct de vedere observaţiile, gen: „pe la sfîrşitul anilor 70 (veacul XIX) 

autorităţile ruseşti au scos definitiv limba moldovenească din şcolile din 

Moldova dintre Prut şi Nistru" (p. 247), abia pot fi sesizate şi percepute 

corespunzător din noianul perversităţilor de abordare. Dacă sub spectru politic, 

„Moldova de vest" nu există în inedita „istorie", aceasta este reprezentată, din 

plin, de elitele sale literare, chemate să facă dovada unei literaturi 

moldoveneşti în veacul al XIX-lea (p. 250-257): Gheorghe Asachi, Vasile 

Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo, Costache Negmzzi, Mihail 

Eminescu, Ion Creangă, Vasile Pogor, Calistrat Hogaş ş. a., dintr-un total de 

vreo 20-21 de nume (nu toate de rezonanţă) pe care le cunoaşte Vasile Stati. La 

care se adaugă, pentru a conferi consistenţă listei literare moldoveneşti şi 

câteva nume de rezonanţe slave, ce au pomenit în scrierile lor de Basarabia (A. 

Puşkin, M. Coţiubinski, V. Corolenco, M. Gorki, I. Bunin). 

Lipsesc mari nume precum Titu Maiorescu, Alexandru D. Xenopol, 

personalităţile familiei Hurmuzachi, Nicolae Iorga, Veronica Miele, Ioan 

Bogdan, cel puţin, atâta timp cât la Iaşi a existat o societate „Junimea" cu o 

revistă „Convorbiri literare", despre care Vasile Stati nu pomeneşte nici un 

cuvânt, preferând „să bată câmpii" cu o scurtă listă în care nici măcar locul de 
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naştere nu este precizat. Şi - în treacăt măcar trebuie amintit - majoritatea 

„moldovenilor" pomeniţi de către Vasile Stati îşi au obârşia la vest de Prut 

(această precizare o facem în virtutea principiului grupării Stati „care e mai cu 

moţ") şi toţi au fost - o demonstrează scrierile lor din care şi „doctorul habilitat 

în filologie" citează trunchiat - unionişti! Ar fi util ca textele cu sens unionist - 

integrale - să fie supuse unei „analize" de către Vasile Stati şi ai săi, „analiză" 

care să fie publicată cu aceleaşi resurse materiale ca şi Istoria Moldovei şi 

celelalte produse ale aceluiaşi autor ce se invocă în textul de faţă. 

Cele mai căutate date biografice sunt acelea care au vreo legătură cu Rusia 

şi ruşii. Aşa, de exemplu, scrie că unele opere de ale lui Constantin Stamati 

sunt inspirate din creaţiile lui A. Jucovski, A. Puşkin (p. 251); Gheorghe 

Asachi „în unele scrieri evidenţiază legăturile moldovenilor cu ruşii şi 

ucrainenii: Elena Voloşanca, Ruxandra doamna ş. a." (p. 252); „Al. Donici a 

tradus în moldoveneşte şi poemul Ţiganii de A. Puşkin" (p. 252); „Bogdan 

Petriceicu Haşdeu (1836-1907), fiul lui Al. Hîjdeu, - singurul căruia i se 

precizează locul de naştere - născut la Kerstenţî (regiunea Cernăuţi), trecător 

prin mai multe gimnazii (Cameneţ-Podolsk, Rovno, Chişinău), iunker în 

armata rusă, 1857 se mută în Moldova din dreapta Prutului, devenind unul din 

cei mai aprinşi propagandişti ai românismului(...)" (p. 253). 

Câte suferă însă din partea lui V. Stati marele nostru poet, Mihai Eminescu, 

pentru poezia Doina, ultima parte la Scrisoarea a IlI-a, şi articolele sale de 

presă! Pentru că un Vasile Stati - oricât venin ar vărsa - nu poate fi în măsură 

„să-1 desfiinţeze" pe poetul naţional al românilor de pretutindeni este nevoit 

totuşi să se aplece în faţa acestui geniu. Îl preţuieşte însă pentru creaţiile 

„neutre"; dintre celelalte, nu uită să pomenească despre Împărat şi proletar - 

poezie aflată cândva şi în graţiile politrucilor. Merită a se reproduce aici 

consideraţiile „filologului" Vasile Stati: „Nevoit să-şi cîştige o bucată de pîne, 

M. Eminescu a salahorit cu rîvnă şi credinţă Partidul conservator român, fiind 

ani în şir colaborator al ziarului Românul, publicînd şi în alte gazete. Indiferent 

de problematica abordată, dictată de programul partinic, deci şi de ziarul său, 

numeroasele constatări, observaţii şi concluzii judicioase erau în măsură să 

suscite interesul publicului cititor mai puţin interesat de politicianismul arogant 

şi obscen. Însă, în cea mai mare parte a ei, publicistica lui Eminescu, propagată 
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astăzi mai larg decît operele lui nemuritoare, poartă amprenta unui naţionalism 

înverşunat, ofensător (sic!) şi provocator („străinismul"). De altfel, note etno- 

dispreţuitoare, de o xenofobie nesimulată conţin chiar şi unele poezii 

considerate clasice: 

Şi apoi în sfatul ţării se adun să se admire 

Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subţire, 

Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman, 

Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian! 

Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi 

Să-ajungă-a fi stăpînă şi pe ţară, şi pe noi! 

Tot ce e perfid şi lacom, tot Fanarul, toţi iloţii, 

Toţi se scurseră aicea şi formează patrioţii, 

încît fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii, 

Bîlbîiţi cu gura strîmbă sunt stăpînii astei naţii. 

Scrisoarea III 

învăluit de stupefiante politicianiste, şovine, M. Eminescu de cele mai 

multe ori cade în păcatul deformării istoriei, de pildă, atunci cînd tratează 

independenţa închipuită a Valahiei la 1875; divagaţiile sale privind toponimul 

„Basarabia", „românii renegaţi", dar şi despre români - „popor de fală // Cap de 

geniu, piept de foc..." ş.a.m.d.; mîndria sa de „craniul în adevăr daco-romanic", 

ce mergea pînă la „a sfătui tineretul de la Facultatea de Medicină să facă studii 

cranioscopice în această direcţie" - „daco-romanică", evident ş.a. Ameţit de 

închipuiri amplificate de şovinism politicastm, M. Eminescu cheamă la război 

„pentru sărmana Basarabie" - poezia La arme, provocaţie războinică ce nu s-a 

publicat în România nici în perioada dictaturii legionar-fasciste, dar care se 

tipăreşte şi se retipăreşte astăzi liber în anumite publicaţii din Republica 

Moldova" (p. 254- 255). 

Câteva fraze mai jos, altă „monstră" statiană: „Dragostea adevărată de 

poezie adevărată a cu adevărat marelui poet M. Eminescu este pîngărită astăzi 

de opurile nesfîrşite ale traficanţilor de nume „Eminescu". Profitorii 

„eminescologi" storc vîrtos gloria poetică a lui M. Eminescu, încorsetînd-o 

într-un politicianism îngust provocator, năzuind să inverseze adevărata valoare 

a poeziei eminesciene. De exemplu, privatizatorii lui M. Eminescu, 
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eminescologi de speţă nouă, în loc să îndemne mereu la pătrunderea în 

adîncurile inepuizabile ale poeziei lui M. Eminescu, repetă agasant, fară nici un 

rost închipuirile poetului despre „Basarabia". Uitînd că M. Eminescu cunoştea 

istoria Sud-Estului Europei nu mai bine decît K. Marx şi V. Lenin" (p. 255). 

Prima constatare: trebuie recunoscut, până la urmă, că Vasile Stati nu poate 

fi eclipsat la meşteşugul defăimării, aici este un adevărat maestru. Oricât luciu 

ar avea o valoare naţională, aceasta poate fi terfelită într-un dosar de toată 

„frumuseţea". În privinţa celorlalte inepţii, de remarcat că Vasile Stati nu îi 

cunoaşte, în realitate, biografia şi nici măcar opera. Citarea câtorva versuri şi 

enumerarea câtorva titluri nu pot face o dovadă contrară observaţiei de mai sus. 

Toate „aprecierile" lui Stati, formulate undeva la nivelul limbajului „de cartier" 

sunt bazate pe informaţii „de după ureche". De aceea nu este în stare să-şi 

dezvolte nemulţumirile, prin argumente edificatoare, le face o listă doar: că ar 

fi ceva „divagaţie" acolo unde scrie despre Basarabia, despre „românii 

renegaţi", că este naţionalist, xenofob, politicianist, „şovin politicastru" şi 

altele câte îi vin la gură. 

Faptul că Vasile Stati nu citeşte şi că — în consecinţă - este prost informat 

s-a constatat, cu dovezi, de mai multe ori în discuţia de faţă. Dovada cea mai 

elocventă însă este evocarea trecutului nostru sub forma unei liste cronologice, 

lipsind sau fiind reduse la o propoziţie-două multe subiecte care au generat 

dezbateri cu amploare şi consistenţă remarcabile în istoriografia noastră, cum 

sunt: impactul tătar şi stăpânirea Hoardei de Aur, organizări politice antestatale 

la est de Carpaţi, procesul coagulării Ţării Moldovei, înfiinţarea Mitropoliei 

Moldovei, constituirea reţelei de aşezări urbane, problematica Mării Negre, 

relaţiile politico- economice cu italienii (genovezi, coloniile genoveze din 

Pont, veneţieni), participarea în frontul antiotoman a Ţării Moldovei, domnia 

lui Vasile Lupu, reformele fanariote, Regulamentul organic (culmea că-i 

scapă!), mişcările Eteriei de la 1821 (unde putea specula!), revoluţia de la 

1848, Mica Unire, domnia lui Alexandru Ioan Cuza, domnia lui Carol I etc. 

Aceleaşi lacune se remarcă în problematica ce ţine de ceea ce Vasile Stati 

înţelege prin „cultură", înşiruind câţiva oameni de litere, uitând cu desăvârşire 

să atingă cât de puţin problema evoluţiei tehnice, a ştiinţei, artei, să facă măcar 

trimiteri la situaţia învăţământului în Moldova de la vest de Prut, pentru care 
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putea copia, cel puţin, din Amintiri din copilărie ale lui I. Creangă, mult elogiat 

de Stati, ca fiind cel mai veritabil moldovean. 

De aceea, cu riscul de a-1 dezamăgi pe Vasile Stati, nici nu se încearcă aici 

o polemizare în ceea ce priveşte măcar viaţa, activitatea şi opera lui Mihai 

Eminescu, din simplul motiv că prin rândurile de faţă nu intenționăm, nici pe 

departe, şcolirea „doctorului habilitat". Pe de altă parte, prin încercarea de a 

aprofunda discuţia pe care chiar Stati o prezintă superficial, sub forma unei 

liste, ar însemna să se pornească o căutare a „nodului în papură", despre care 

vorbeşte fără consistenţă. Dar, până la urmă cine „strigă mai tare hoţii"?! 

Tocmai Vasile Stati, care publică, ce publică, deseori în Comunistul, adesea - 

ca dovadă a bărbăţiei sale - cu pseudonim, cel care nu este „învăluit de 

stupefiante politicianiste, şovine", cel care nu „cade în păcatul deformării 

istoriei", curatul şi imaculatul Vasile Stati! De aceea, nici nu este cazul să se 

încerce a discuta despre realităţile social-politice care au prilejuit atitudinile 

naţionaliste din publicistica şi poezia eminesciană, mulţumiţi fiind a nota că 

unele dintre acestea, printre care şi fragmentul incomod din Scrisoarea III sunt 

perfect valabile şi în cazul cetăţenilor ca Vasile Stati din Republica Moldova. 

De aceea, aceste versuri sunt atât de deranjante, nu din oarecare compătimire a 

lui Vasile Stati faţă de „greco-bulgărimea" ce reprezenta şi lupta pentru 

interesele românilor, ci pentru actualitatea lor în Basarabia, o oglindă izbitoare 

a alogenilor care „se scurseseră" la Chişinău „şi formează patrioţii" 

caracteristică pentru toţi „fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii, /bâlbâiţi cu gura 

strâmbă" care erau „stăpânii astei naţii". 

În privinţa xenofobiei, şovinismului eminescian, Vasile Stati este rugat să 

se aplece asupra propriilor formulări de undeva din „opera" sa, gen: „Fanarioţii 

au impus în învăţământ, în administraţie structuri străine, rînduieli străine, 

demnitari străini ce propagau valori străine, limba şi chiar portul lor. Prin toate 

acestea domnitorii şi dregătorii venetici au stîrnit ura nu numai a maselor largi, 

ci şi a boierilor, care rămăseseră fară dregătorii, ba chiar şi fară ocine, căci 

moşiile erau tot mai des acaparate de greci" (p. 190). Resentimente oarecum 

similare acelora pe care le reflectă dar le şi simte Vasile Stati în privinţa 

grecilor fanarioţi se pot regăsi, pe undeva, şi la originea „xenofobiei" lui 

Eminescu. După DEX, naţionalismul este o „doctrină politică bazată pe 
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apărarea (uneori exagerată) a drepturilor şi aspiraţiilor naţionale"
125

. Ce vede 

Vasile Stati rău în această atitudine? Pentru că îi lipseşte, prins fiind în 

vâltoarea mercenariatului de scrib? De ce nu s-ar recomanda apărarea 

drepturilor şi aspiraţiilor naţionale? Pentru că pune în dificultate orice îngrădire 

a acestora din partea unor factori străini? Să „tragem" cu toţii pentru alte valori 

şi idei aşa cum am fost obligaţi să o facem până la sfârşitul anilor '80 şi cum 

procedează în prezent indivizi fară identitate etnică şi morală, gen Vasile Stati? 

Referitor la „studii cranioscopice" ce-s invocate aici şi în alte rânduri, 

Vasile Stati trebuie anunţat că între timp ştiinţa modernă a mai dezvoltat o 

ramură, antropologia, care se ocupă cu studiul originii, evoluţiei şi 

variabilităţii biologice a omului, în corelaţie cu condiţiile naturale şi social 

culturale iar o branşă a acestui domeniu, antropometria, efectuează şi măsuri 

craniene. În consecinţă, Mihai Eminescu nu aiura chiar atât de mult, era chiar 

mai bine informat decât acuzatorul său de astăzi, „doctor habilitat". Desigur şi 

antropologia poate avea o contribuţie notabilă la studierea etnosului. Dintre 

studiile remarcabile în acest sens i se mai face, din nou, o recomandare 

bibliografică şi anume una dintre contribuţiile Olgăi С. Necrasov asupra 

originii găgăuzilor din sudul Basarabiei
126

. 

În altă ordine de idei, pe marginea „închipuirilor poetului despre 

Basarabia", găsind că Mihai Eminescu nu cunoştea istoria sud-est europeană 

mai bine decât Karl Marx şi Vladimir Lenin, Vasile Stati nu ştie că marele 

nostru poet nu a fost chiar un novice în ştiinţa istorică. Nu întâmplător i s-a 

propus şi un post de profesor de istorie la prestigioasa Academie Mihăileană 

din Iaşi, post pe care 1-a refuzat. Vasile Stati uită că Mihai Eminescu urmase o 

perioadă de pregătire la Viena - unde a cunoscut-o şi pe Veronica Micle, de 

altfel - important centru cultural şi politic european la acea vreme. Grație 

cursurilor de istorie, Mihai Eminescu a avut şi posibilitatea să cunoască 

îndeaproape „pulsul vremii". Greu de surprins aici elementele informaţionale 

după care s-a apreciat dacă Mihai Eminescu a fost sau nu mai bine informat în 

                                       
125 DEX, p. 670. 
126 Olga C. Necrasov, Problema originii găgăuzilor şi structura antropologică a acestui grup 

etnic, în vol. Basarabia. Recurs la identitate, p. 165-197 şi anexa. 
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privinţa istoriei sud-est europene decât Marx şi Lenin - observaţie strict 

personală, subiectivă -, în ceea ce ţine de istoria românilor, prin întreaga sa 

operă literară şi prin activitatea sa de ziarist, poetul român vădeşte reale 

cunoştinţe istorice. Dacă Vasile Stati şi colaboratorii săi ar fi avut curiozitatea 

de a consulta nu integrala operei eminesciene ci doar un singur volum
127

, ar fi 

avut satisfacţia să constatate că Mihai Eminescu s-a ocupat îndeaproape de 

probleme de istorie şi istoriografie atât naţionale cât şi universale. Am cita aici 

doar câteva teme dragi autorului / autorilor Istoriei Moldovei de la care s-a 

pornit acest demers: [Rusia şi Europa], pp. 39 - 42; [Politica Rusiei în secolul 

XVIII], pp. 144- 145; [Rusia şi Austro-Ungaria], pp. 377 - 378; Moartea în 

dinastia rusă, p. 496 dar ar putea fi consultate şi altele. Insă şi aceasta este o 

dovadă fie a ignoranţei, fie a relei voinţe. Oricum, dezinformarea poporului din 

R. Moldova prin „operele" semnate Vasile Stati, finanţate cum s-a precizat 

deja, este vădită şi aici. Fără îndoială, problema Basarabiei era mai mult 

discutată şi cunoscută în cercurile elitei româneşti din Moldova decât în 

mediile socialiste de la Berlin şi în atenţia locatarului colibei de pe Lena. 

La extrema cealaltă, „cel mai moldovan dintre toţi moldovenii" se află Ion 

Creangă, a cărui biografie însă nu este dezvoltată, mulţumindu-se a face scurte 

referiri la limbajul humuleşteanului, preluând desigur ideile gata formulate ale 

lui Iorgu Iordan. Ţine să precizeze ceva ce 1-a uns la suflet: „Democratismul 

ţăranului moldovan, setea lui de dreptate socială şi naţională iau proporţii 

realiste generalizatoare în povestirile Moş Ion Roată şi Unirea (1880) şi Moş 

Ion Roată şi vodă Cuza (1883) - unicele creaţii literare cu evidente trăsături 

documentare, din care răzbate durerea şi umilinţa moldovenilor alipiţi la 

Valahia"(p. 255)! Tocmai când gândeam că Vasile Stati va da lovitura cu unele 

elemente, este adevărat, circumstanţiale, favorabile tezei sale, din biografia 

marelui nostru povestitor, face o nouă dovadă că nu ştie ce scrie. Unde a văzut 

filologul-habilitat atitudini antivalahe şi sentimente de umilinţă a moldovenilor 

în urma acestui mare act politic? Este clar şi aici că doctorul habilitat la 

Moscova - centru ştiinţific de altfel recunoscut în toată lumea dar care are în 

                                       
127 Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică, volum îngrijit de Gh. Buzatu, Ştefan Lemny şi I. 

Saizu, în seria Românii în istoria universală, III 4, Iaşi, 1988. 



87 

 

chip firesc şi rebuturi - nici măcar nu a „cercat" cele două povestiri. La 

ridicatul pietrei nu au stat deoparte valahii, ci boierul - nefiind făcută vreo 

menţiune despre originea acestuia - iar în a doua povestire, cel care 1-a scuipat 

pe moş Ion Roată a fost - de asemenea - un boier şi nu un valah; vodă Cuza, cel 

care prin sărutarea obrazului scuipat a şters această umilire, nu este altul decât 

domnitorul Principatelor Unite, ale Moldovei şi Valahiei! Prin urmare, nu s-au 

arătat aici atitudini antiunioniste, ci, cel mult unele „antagonisme de clasă" ca 

să înţeleagă şi cei ce n-au de-a face cu istoria dar scriu! 

Dacă ar fi căutat, în realitate, prin biografia lui Ion Creangă, ar fi găsit 

momente ceva mai relevante, despre care mărturisea chiar scriitorul că „a făcut 

ceva politicale" în tinereţe, implicat fiind într-o mişcare antiunionistă, de atunci 

alegându-se şi cu porecla „popa Smântână", dată de Iacob Negruzzi. Că în 

timpul „revoltei" de la Iaşi 1-a ascuns într-un butoi pe mitropolitul Calinic, cel 

care avea să-1 excludă, mai târziu, din cler şi a contribuit şi la destituirea lui 

Creangă şi din învăţământ. 

Desigur, ca orice act politic şi actul unirii Moldovei cu Muntenia a avut şi 

opozanţi, nemulţumirile cele mai mari ale moldovenilor fiind legate de mutarea 

centrului politico-administrativ al uniunii, la Bucureşti, fiind defavorizaţi 

Iaşii
128

. De aceea, printre opţiunile împăciuitoare s-a aflat oraşul Focşani. 

Asemenea opoziţie a pornit de la „patriotismul local" al unor ieşeni care nu 

acceptau să devină, peste noapte, „provinciali", o opoziţie cu aceleaşi 

subiectivisme se putea dezvolta la Bucureşti, în cazul alegerii Iaşilor. Până la 

urmă, cu riscul de a nu putea satisface doleanţele tuturor grupurilor de cetăţeni, 

capitala trebuia stabilită sau nu? În altă ordine de idei, opţiunea în privinţa 

Bucureştilor în defavoarea laşilor, a fost justificată şi de plasarea celui de-al 

doilea oraş la graniţa cu Imperiul ţarist, ca urmare a ocupării Basarabiei. Au 

fost deci şi argumente ce ţineau de siguranţa naţională şi dacă „moldovanul-

patriot", Vasile Stati, este revoltat, în continuare, de această situaţie, va trebui 

să mai mulţumească celor ce-1 plătesc să scrie. 

                                       
128 Mihail Kogălniceanu, Discurs în comisia centrală pentru fixarea capitalei Principatelor 

Unite la Bucureşti, Focşani, 1/13 octombrie 1859, în vol. cit., p. 225. 
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Cel care a contribuit în chip hotărâtor la fixarea capitalei Principatelor 

Unite la Bucureşti a fost moldoveanul Mihail Kogălniceanu care, după un 

întreg şir de argumente convingătoare, conchidea: „aşadar, domnitorul 

Principatelor Unite, neputînd petrece viaţa sa în trăsură de poştă, nefiind 

chemat de a esersa profesiunea de curier, trebuie să aibă o rezidenţă statornică, 

şi care poate prin urmare a fi alta mai folositoare pentru ţară, mai priincioasă 

pentru dezvoltarea şi consolidarea libertăţii şi egalităţii decît Bucureştii?"
129

. 

Revenind la Ion Creangă, chiar dacă a fost ataşat - în mod oarecum firesc - 

mai mult de Humuleşti, Iaşi şi - în general - de Moldova, nu a fost un 

antiunionist. Fiul său, Constantin Creangă, a urmat o şcoală militară, la 

Bucureşti, a ajuns ofiţer al Armatei Române şi a căzut la datorie în timpul 

Primului Război Mondial. A rămas în urma sa o familie cu patru copii, la 

Brăila iar nepotul său, Horia Creangă este recunoscut drept ‖arhitectul 

Bucureștilor‖. Ion Creangă era convins că orice scriitor trebuia să-şi reprezinte 

corespunzător locul de origine, folosind şi limbajul cu regionalismele aferente, 

lucru pe care îl reproşa mai ales lui Ioan Slavici. Pentru ca scrierile sale să fie 

accesibile şi cititorilor români din alte regiuni, regionalismele erau traduse într-

un glosar, anexat la final. Această atitudine în felul de a scrie a constituit unul 

din motivele care i-au făcut pe junimişti să-1 considere şi să-1 recomande 

publicului, prin intermediul Convorbirilor Literare, ca un „scriitor poporal". 

Ion Creangă a avut şi o importantă activitate didactică, el fiind şi autorul 

primului abecedar modern românesc, numit Metodă nouă de cetire prin 

scriere, manual care a fost acceptat de Ministerul învăţământului din România, 

fiind reeditat periodic. Cu abecedarul lui Ion Creangă au crescut generaţii de 

copii din întreaga Românie de dinainte de 1918, cât şi după aceea, în prezent 

putând fi considerat unul dintre punctele de plecare al abecedarelor româneşti 

(inclusiv din Republica Moldova) contemporane. 

Pe de altă parte, merită a zăbovi puţin şi aici, căutând prin manualele 

şcolare prin care „dascălul" Ion Creangă înţelegea să crească noile vlăstare ale 

naţiunii din care se simţea a face parte. Începem cu reproducerea unui scurt 

pasaj din Metodă Nouă de scriere şi cetire pentru usul clasei I primară, ediţia 

                                       
129 Ibidem, p. 227. 
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a Il-a, Iaşi, 1868, cap. 9 intitulat Patriea mea: „Eu suntu de naţiune română, 

pentru că şi părinţii mei suntu români; eu am ţeră română mare şi frumosă, care 

este patria mea. În patria mea trăiescu mulţi români; aceşti români suntu 

cetăţenii ţerii mele; ei suntu fraţii mei. Românii sunt datori a se iubi şi a se 

ajuta unul pe latul la tote nevoile loru. (...) 

Ţera mea se numeşte România; ea se compune din două ţeri mari: una se 

chiamă Muntenia şi ceel-l-altă Moldova". 

Nu prea se înţeleg trimiterile la scriitorii ruşi care au pomenit despre 

Basarabia. După aceeaşi „logică" Nicolae Milescu Spătarul - de exemplu - ar 

putea ocupa un loc reprezentativ în panteonul culturii chineze. Rostul inserării 

lor printre literaţii moldoveni vine dintr-un clişeu de inferioritate slugarnică 

indusă în şcoala sovietică, meteahnă ce se vede că s-a păstrat bine printre unele 

mediocrităţi pretins culturale. Confuzia noastră sporeşte atunci când, după 

înşiruirile de scriitori ruşi, contrar unei rigori tehnice, reia pomelnicul literaţilor 

basarabeni, extinzându-se cu ceva mai mult decât înşirarea numelui, doar la 

Alexe Mateevici remarcând: „Culmea creaţiei poetice a lui A. Mateevici 

rămîne poezia Limba noastră, pînă astăzi nedepăşită ca mesaj şi podoabă 

poetică pe întregul areal lingvistic est- romanic. Scrisă la 17.06.1917 la 

Chişinău, poezia Limba noastră este continuată ideatic şi completată de poezia 

Unora, scrisă la 13.07.1917 - manifest ideologico-poetic împotriva Unora ce 

rîvnesc «a preface graiul slobod din codrii moldoveni'' (p. 257). De mai multă 

perversitate nici nu se putea face dovadă! Sătui deja a-i mai corecta lacunele 

istorice şi din biografiile unor mari personalităţi ale culturii române, ne 

mulţumim a-i atrage atenţia lui V. Stati asupra celor două date menționate dar 

de care nu ţine cont şi care l-ar putea edifica destul de mult în privinţa 

contextului nașterii acestor poezii. Cine a afundat în adâncuri „limba noastră", 

vorbită în Basarabia, despre care V. Stati recunoştea clar la p. 38 că este 

românească, autorităţile României, care nu administrau atunci regiunea de la 

estul Prutului sau cele ruseşti ce stăpâneau teritoriul şi oamenii puţin de peste o 

sută de ani?! Din care parte venea pericolul pentru limba românească din 

Basarabia, dinspre limba românească din România ori dinspre aceea rusească a 

ocupanţilor, impusă în şcoli, biserici, administraţie, cultură? 
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În altă ordine de idei, din acest capitol nu se poate reţine în nici un fel că s-

a examinat, cum ne asigură V. Stati - cu „ataşament" sau fară - „viaţa şi 

activitatea literară, cultural-obştească a 24 de literaţi din Moldova de Est (anii 

1850-1940" (p. 257), pentru ca cele trecute laolaltă mai sus să se poată 

suprapune peste concluziile unor specialişti, copiate mai jos. Dintr-un anumit 

unghi, M. Eminescu, I. Creangă, C. Hogaş, V. Alecsandri, C. Negruzzi, V. 

Pogor ş. a. după cum am mai remarcat, nu sunt originari şi nici nu au activat în 

„Moldova de Est" ci în aceea din dreapta Prutului; din altul, nici măcar nu s-a 

atins anul 1940 şi nu prea îşi au locul aici literaţii ruşi. Titlul capitolului este 

Literatura moldovenească. Secolul XIX, nu Literatura din Basarabia sau 

privitoare la Basarabia, apoi cum se încadrează anii 1850-1940, în opinia 

„doctorului în istorie", în secolul ХIX?! 

Continuând însă şirul ideilor de mai sus, autoritatea românească s-a 

exercitat în noile provincii după propria legislaţie. A trebuit să se impună 

celorlalte obişnuinţe, percepţii şi cutume, unele moştenite de veacuri. Este 

suficient a observa aici câte dificultăţi de adaptare structurală trebuie să 

depăşească ţările-candidate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, de la 

legislaţie până la deprinderi şi uzanţe. Unele state îşi adaptează sistemele mai 

uşor, altele mai greu, de remarcat însă că integrarea nu se produce imediat, 

anume pentru a nu produce bulversări şi pentru a nu eşua. Ţările-candidate sunt 

acceptate în noua formulă politico-economică europeană pe măsura 

identificării structurale cu statele-membre. De aceea şi procesul de integrare 

este deosebit de dificil şi lent, având continuitate chiar şi după admiterea noii 

ţări-candidate în U.E. 

Este destul de dificil a se argumenta dacă „Basarabia a fost neglijată tot 

timpul...", aşa cum suntem anunţaţi în titlul unui subcapitol (p. 309), pe baza a 

două-trei elemente unilaterale pe care le prezintă Vasile Stati. Frustrări 

provinciale există şi astăzi nu numai în România dar şi în cadrul oricărui stat. 

Atât moldovenii, cât şi ardelenii, dobrogenii, muntenii consideră că lor li s-ar 

cuveni felia cea mai mare din partea Centrului, fiecare având câte un „dosar" 

consistent de argumente. La fel şi în Republica Moldova, la parametri mai mici 

desigur, nu pot fi omise „frustrări" şi mândrii ale nordicilor, centralilor sau ale 

celor din sud. Desigur, asemenea atitudini sunt subiective şi neglijabile, actul 
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administrativ intern desfăşurându-se în conformitate cu interesele de moment 

şi de perspectivă de stat, nu „de provincie" sau sector. În fond, mediile 

statistice acoperă întregul teritoriu iar pentru îmbunătăţirea indicatorilor din 

orice domeniu se ajunge treptat la eliminarea tuturor dificultăţilor sesizate. 

După unirea din 1918, nivelul de dezvoltare economică şi de civilizaţie a 

provinciilor nou intrate, Basarabia, Bucovina şi Transilvania era diferit. 

Basarabia nu a fost cea mai dezvoltată dintre cele trei provincii. Dar investiţiile 

guvernului român au trebuit să ţină cont şi de acest aspect, acordându-se 

prioritate ridicării nivelului de trai al basarabenilor, dar n-au putut fi neglijate 

Transilvania sau Bucovina, oamenii de acolo puteau fi puşi în situaţia de a 

resimţi un regres prin integrarea românească, faţă de momentul în care s-au 

aflat sub ocupaţia austro-umgară. De aceea, înlăturarea diferenţelor dintre 

provincii a fost foarte dificilă şi dacă o provincie românească nou-alipită 

trebuia ridicată cât mai aproape de nivelul mediu, celelalte provincii nu 

trebuiau neglijate în aspiraţiile lor de dezvoltare, cu așteptări peste acelea ale 

Basarabiei şi desigur mai costisitoare. Sunt probleme încă de actualitate, foarte 

vizibile, mai ales, în sânul Uniunii Europene, în ciuda tendinţelor spre 

uniformizare. 

În cazul României Mari, procesul de uniformizare economică, nu se putea 

înfăptui complet în doar cei 22 de ani de unire, fiind întrerupt, cu brutalitate, în 

anul 1940 de evoluţia relaţiilor internaţionale. Prin urmare, nu ar trebui să se 

caute excesiv o comparaţie cu celelalte teritorii româneşti, ceea ce desigur ar 

putea duce uneori spre concluzia formulată de V. Stati. Corect ar fi, în cazul de 

faţă - ţinând cont de această raţiune de stat, obiectivă - să se pună în balanţă 

evoluţia societăţii basarabene sub ocupaţia ţaristă, în perioada unirii cu ţara şi 

sub Moscova bolşevică, luându-se în consideraţie, desigur, procesul evolutiv al 

tehnicii şi ştiinţei. De departe, perioada dintre cele două războaie mondiale a 

fost şi cea mai propice dezvoltării economice şi culturale a regiunii pruto-

nistrene, în pofida crizei economice din 1929-1932 şi a pregătirilor de război 

din 1939 - 1940. Dincolo de datele statistice, multiple ca unghi de abordare şi 

publicate, la care Vasile Stati ar fi trebuit să-şi îndemne ciracii să ajungă, 

pledează în sensul observaţiei de mai sus chiar şi faptul că reclamaţiile şi 

„regretele" basarabenilor privind abuzurile, nu reflectă - nici măcar acelea 
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reproduse „ahotnic" de V. Stati - o atitudine antiunionistă a reclamanţilor, ci o 

sesizare a incorectitudinilor şi o aşteptare poate mult mai mare decât putea să 

răspundă România atunci. Totodată, ca o reflectare a dificultăţilor de integrare 

imediate, cele mai multe critici aduse guvernării româneşti sunt surprinse în 

primii ani de după unire, circa între 1918 şi 1920, rărindu-se constant, odată cu 

trecerea anilor. Acest fapt poate fi observat şi după datările plângerilor 

reproduse de V. Stati. 

De ce nu sunt, poate, la fel de multe plângeri privind ocupaţia ţaristă sau 

bolşevică? Pentru că, în primul rând, cele două sisteme au fost foarte departe 

una de alta prin gradul de democratizare. În România nu a existat „pohod na 

Sibir", fiecare cetăţean având ceva mai multă libertate decât la cealaltă 

stăpânire, să-şi exprime părerile şi opiniile în mod public. De aceea s-au 

înregistrat sesizări şi reclamaţii, nu doar ale unor basarabeni, ci şi - cam la 

aceeaşi consistenţă - autocritici venite din interiorul sistemului, regrete ale 

cetăţenilor din Vechiul Regat, delegaţi în provinciile româneşti proaspăt 

alipite, privitoare la actele care discreditează, în faţa noilor cetăţeni, nobilul act 

al Marii Uniri. Unde se încadrează sesizările „regăţenilor", funcţionari în 

Basarabia, privitoare la ilegalităţile unor colegi asupra populaţiei? 

Generalizările lui V. Stati asupra caracterului administraţiei româneşti în 

Basarabia s-au făcut după ce s-a luat în calcul şi această categorie de membri ai 

aparatului administrativ sau doar după „uscăturile" sale? Dacă ar fi vorba 

despre un regim represiv am mai fi deţinut astăzi constatări ale deputaţilor, ale 

comisiilor parlamentare de anchetă (trimise de la Bucureşti), condamnări - cu 

care Vasile Stati acoperă câte un nou subcapitol, extrăgând formule de 

autocritică pentru a le pune cu titlu de afiş, la început (p. 317-318, 319-321, 

322-324) - şi aplicarea măsurilor corespunzătoare. De obicei, în istorie, se 

ascultă şi cealaltă parte. La aparatcik-ul Stati există însă doar una singură, 

aceea unilateral vinovată, care se răsfrânge caracterizator asupra întregului. 

Desigur nu este corect; dar ce este just la Vasile Stati?! 

În altă ordine de idei, avându-se în vedere faptul că Basarabia era parte 

componentă a Regatului României, integrată unei politici de stat şi unor 

realităţi ce depăşeau deja limitele sale, ar fi fost cazul să se discute, măcar 

expeditiv, problemele de ansamblu ale ţării. Multe dintre problemele 
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Basarabiei, ruptă din context în inedita „istorie moldovnească", ar fi fost deja 

explicabile şi regăsibile în întreaga societate românească. 

Dacă despre aspectele pozitive ce ar trebui şi ele analizate în cazul revenirii 

Basarabiei între graniţele româneşti fireşti nu s-a scris un cuvânt, acestea se 

revarsă consistent tocmai prin capitolul XIII (număr predestinat?), intitulat 

Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Aici aflăm că în 

mod democratic şi fără total dezinteresat, Moscova bolşevică a ascultat 

doleanţa unui grup de moldoveni din stânga Prutului, în frunte cu infractorul 

deconspirat în prezent, Gr. Kotovskij, de a-şi fauri o republică proprie. Ceea ce 

s-a şi întâmplat în 1924, constituindu-se RASSM a cărei graniţă vestică era 

considerată, de autorităţile sovietice, tocmai pe Prut! O poziţie ca oricare alta 

dar căreia Vasile Stati ţine să-i atribuie valenţe de argument în contestarea 

actului Unirii Basarabiei cu ţara (p. 325). 

Aşadar, scrie într-o atmosferă festivistă, au fost constituite structurile de 

conducere „de tip sovietic" care reprezentau „puterea supremă", că s-au ales şi 

nişte reprezentanţi, că s-au făcut nişte „abecedare şi cărţi moldoveneşti" cu 

caractere ruseşti, că funcţionau 294 şcoli (fără a specifica distribuţia lor etnică), 

ne anunţă şi despre o epocă de industrializare, cu investiţii masive, acestea din 

urmă considerate ca fiind „cele mai evidente împliniri ce au fost obţinute în 

munca de culturalizare a maselor"(sic!). S-ar părea că peste această „republică" 

a moldovenilor, dinafara „iadului românesc", a început să se reverse tot 

„laptele şi mierea" bolşevice! 

Recunoaşte - diminuând situaţia şi deformând astfel adevărul - că au fost 

ceva greşeli în politica agrară, au suferit ţăranii în urma colectivizării forţate, 

pentru care s-au trimis asupritori din Kiev şi Lugansk (p. 328), s-a organizat şi 

aici foametea în 1932-1933, trasă apoi „la indigo" şi în Basarabia reocupată, 

culacii au fost „lichidaţi ca specie umană" (p. 329, formulare Vasile Stati). 

Aceste orori pălesc însă, fiind cauzate de faptul că Puterea Sovietică era 

caracterizată de permanente „transformări, experimentări, schimbări 

organizationale, structurale, în urma cărora suferea întreaga populaţie, dar mai 

ales ţăranii. Se înfiripau, dispăreau, apăreau alte forme de gospodărie comună, 

de întovărăşiri cooperatiste speciale... ". (p. 328). După ce i-a „colhozat" (sic! 
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p. 329)
130

 împotriva voinţei lor, ţăranii trebuiau să se bucure de dotările pe care 

şi le face hoţul pentru înavuţirea sa, în urma sărăcirii atâtor nenorociţi: „statul 

năzuia să sprijine colhozurile întîi de toate prin staţiile de maşini şi tractoare 

(SMT) - singura bază tehnică de deservire a colhozurilor şi sovhozurilor" (p. 

329). Dinspre noi, vorba cronicarului, repetată cu nesaţ de nomenclaturistul 

Vasile Stati: „credem slăbiciunii omeneşti". 

Rezumând, „cum le leagă şi le înnoadă", numai doctorul habilitat în 

filologie ştie, principalul este să-i iasă şi aici o „democraţie" aşa cum o percep 

el şi acoliţii săi; la urma urmei, dacă a găsit la nivelul epocii lui Ştefan cel 

Mare respectarea drepturilor omului de ce să nu o poată argumenta şi în cazul 

administraţiei bolşevice din stânga Nistrului?! Cu ce ne convinge? Cu faptul că 

s-au organizat alegeri în urma cărora s-au scos în faţă nişte reprezentanţi ai 

moldovenilor. Căutăm la nume şi constatăm că par a fi „curat moldoveneşti": I. 

Badeev, G. Starîi, A. Stroev; unde mai precizezi că tipul sovietic de alegeri 

electorale era caracterizat de flexibilitate pentru a permite accederea oricui la 

putere! Este cunoscut totuşi de cititori această „democratija" când oamenii erau 

chemaţi să „aleagă" un singur candidat - adesea acelaşi - dintr-o „listă", 

constituită dintr-un singur nume, acela al „catindatului"! Dacă - printr-un 

miracol - nu „ieşea" din primul tur, nu se putea pune problema la cel de-al 

doilea, unde concura tot el, cu... sine. 

Orice om, fără prea multe dotări intelectuale, aflat, cel puţin un an, în 

mijlocul străinilor, este în stare să le înveţe limba, indiferent dacă este etnic 

ucrainean, român (moldovean), turc, rom etc., în ciuda tuturor căutărilor de a 

se sublinia inferioritatea acestora în faţa celor ce nu au fost şi nu sunt 

predispuşi la un minim exerciţiu al intelectului. Urmărind, printre altele, modul 

cum Vasile Stati încearcă să transforme RASSM într-un port drapel al 

„etnicităţii moldoveneşti", accentele care cad în acest sens, par să indice şi 

obârşia autorului. Dacă Vasile Stati ar fi fost, într-adevăr, originar din stânga 

                                       
130 Verbul „a colhozî", deşi îl foloseşte în acest context, nu-i conferă o definiţie în Dicţionar 

moldovenesc - românesc, (la p. 70, unde i-ar fi locul în mod firesc) dar... interesul nici uneia 

dintre cărţile semnate Vasile Stati, la care, se adaugă şi elucubrațiile tipărite ale lui Victor 

Stepaniuc nu este acela de a fi ştiinţifică şi nici de a fi lămuritoare. 

  



95 

 

Nistrului, atunci constituia un exemplar tipic de homo sovieticus, a cărui 

repulsie faţă de tot ce este românesc trebuia înţeleasă şi compătimită, având în 

vedere „setarea" la care a fost supus atât el, cât şi mediul în care a crescut. Nu 

este de mirare, în consecinţă, nici faptul că Vasile Stati califică pactul 

„Ribbentrop-Molotov" drept o îndreptăţire a Uniunii Sovietice „în vederea 

eliberării unor teritorii ocupate" (p. 339). Reprezentanţii diplomatici sovietici 

susţinând, pe deasupra, că alipirea Basarabiei la România nu a fost recunoscută 

de URSS (care nici nu luase fiinţă în 1918!) ceea ce i-ar oferi - după acelaşi 

duplicitar, Vasile Stati - un drept asupra acestui teritoriu (p. 340). 

În privinţa sondajului La sfat cu poporul din 6.03.1994, la care „95,4 din 

participanţi s-au pronunţat hotărât ca «Republica Moldova să se dezvolte ca 

stat independent, unitar şi indivizibil»" (p. 344), se simte nevoia unei precizări: 

întrebarea sondajului a fost formulată tendenţios şi direcţional în funcţie de 

cele două curente din R. Moldova acelui timp; unul pledând pentru unirea cu 

România şi altul, fonnat din nostalgicii sovietelor. Din acest punct de vedere, 

nici o parte şi nici cealaltă nu a avut posibilitatea să-şi exprime, în mod 

corespunzător, opţiunea. Răspunsul NU - sec, fără alte variante sau soluţii în 

dreptul lui - interpretabil, putea dezavantaja clar şi ar fi înclinat mult - având în 

vedere ataşamentul faţă de trecutul apropiat a guvernanţilor - spre Moscova. 

De aceea unioniştii români basarabeni, conştienţi de pericolul şi perversitatea 

chestionării, au pledat pentru un DA, la fel de sec. Cine ar avea curajul, în 

prezent, să mai încerce un referendum? Cu inserarea clară în dreptul 

răspunsului negativ a soluţiilor: „unire cu România" sau „unire cu Rusia"? 

Deşi şi un asemenea demers utopic ar fi inutil pentru că în 1940 populaţia 

Basarabiei nu a fost întrebată dacă îşi doreşte gulagul sovietic; apoi Rusia nu 

are nici un drept istoric asupra acestui teritoriu şi a populaţiei sale, atingându-

se de el abia în 1812 şi atunci printr-un act condamnabil. 

După ce reia discuţia privind modelul moscovit de sovietizare, prin care s-a 

creat RSSM, dezbătut cam în aceeaşi manieră în cazul RASSM, Vasile Stati 

reaprinde focul cu un subtitlu: Războiul. Ciuma fascistă învăluie Moldova, în 

care găseşte un nou prilej să se dezlănţuie asupra românilor. Nu doar limbajul 

dar şi logica este de lemn, subliniindu-i incompetenţa. Foarte afectat, constată 

că „la 1.07.1940 «România renunţă la garanţiile anglo-franceze, iar 10 zile mai 
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tîrziu România se retrage din Liga Naţiunilor». Astfel România iese din cadrul 

îndatoririlor şi obligaţiunilor reglementate de comunitatea democratică 

mondială, anulînd toate acordurile, tratatele semnate de ea, inclusiv Tratatul de 

la Saint Germain din 10.09.1919 (ceda României Bucovina), tratatul de la 

Trianon din 4.06.1920 (ceda României Transilvania, Banatul, Crişana şi 

Maramureşul), Tratatul de la Paris din octombrie 1920, prin care Anglia, 

Franţa, Italia şi Japonia dăruiau României «Basarabia»" (p. 350). 

După ce tratatele prin care s-au recunoscut graniţele României Mari au fost 

anulate de pactul sovieto - german, statul român, văzându-se văduvit de 

teritorii legitime fară ca Liga Naţiunilor să se manifeste hotărâtor în apărarea 

sa, prin politicienii săi de la Bucureşti trebuia să rămână impasibil. La 28 iunie, 

în urma unui ultimatum, România era nevoită să îşi retragă administraţia din 

Basarabia; era un caz real, practic - asemenea multor altora, vezi cazul Poloniei 

- în care garanţii stabilităţii europene trebuiau să acţioneze în virtutea 

autorităţii pe care şi-o asumau la nivel teoretic, mai ales în perioadele de pace. 

În acele momente nu era nevoie de asistenţa lor neputincioasă, de aceea s-a 

decis retragerea României din mijlocul acestor foruri care nu şi-au îndeplinit 

obligaţiile minimale faţă principiile pe care le apărau declarativ şi obligaţiile 

faţă de statul român. Dezamăgit de garanţiile „comunităţii democratice 

europene" guvernul român a trebuit să găsească o soluţie pentru recuperarea 

teritoriului răpit de sovietici; aceleiaşi stări de dezamăgire i se datorează şi 

accederea la putere a unor grupări ultranaţionaliste. Fără a înclina spre vreuna 

dintre taberele cobeligerante, care erau deja limpezi încă din 1937-1938, dacă 

nu chiar mai devreme, România a fost forţată să intre în război odată cu primul 

atac străin, acela al URSS-ului. Cum era firesc într-o situaţie de război, s-a 

instituit dictatura militară, România trebuind să-şi apere integritatea teritorială 

indiferent de calibrul agresorului. 

România nu şi-a îndreptat armatele împotriva teritoriului dintre Prut şi 

Nistru, care nici măcar nu era subiect al relaţiilor internaţionale (p. 351), ci 

împotriva agresorului, al URSS, care i-a încălcat graniţele. Iar prin demontarea 

utilajelor industriale din Basarabia, Bucovina şi chiar „Moldova de vest", 

măsură ordonată de mareşalul I. Antonescu, s-a urmărit evitarea distrugerilor, 
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de care erau în stare soldaţii sovietici, asupra investiţiilor care s-au făcut aici 

din capital predominant românesc, în perioada interbelică. 

Din nou Vasile Stati se preface că nu ştie să citească un document; prins în 

mrejele antiromânismului maliţios, nu îşi dă seama, din context măcar, că 

inamicii românilor erau bolşevicii - fapt specificat -, că aceste utilaje trebuiau 

retrase şi depozitate, până la sfârşitul războiului, mareşalul fiind sigur că 

Basarabia şi Bucovina nu puteau fi pierdute definitiv, ci devastate. Tot pentru a 

fi protejate, au fost demontate şi duse în România monumentele lui Vasile 

Lupu din Orhei şi Ştefan cel Mare de la Chişinău. Asemenea măsuri de 

protejare a patrimoniului naţional se impun în caz de război, aşa cum s-a 

procedat şi în timpul primului război mondial când, din dispoziţia 

guvernamentală, Vasile Pârvan a autorizat, la 15 august 1916, expedierea, de la 

Bucureşti la Iaşi, a patrimoniului Muzeului Naţional de Antichităţi al 

României. La fel s-a decis transportarea tezaurului românesc la Moscova, 

pentru a fi protejat şi nu din alt considerent, la 14-27 decembrie 1916 şi 27 

iulie 1917, în două trenuri cu câteva mii de obiecte culturale de valoare 

excepţională
131

. România a adăpostit la rândul ei tezaurul Poloniei, după care 

1-a retrocedat intact. „Bunăcredinţa" sovietică şi rusească însă se manifestă şi 

aici, în cazul tezaurului românesc, cu aceeaşi intensitate, problema retrocedării 

de către Rusia a ceea ce nu este al ei constituie încă un subiect de actualitate şi 

... pare să rămână mult timp în acest stadiu. 

Alianţa cu Germania reprezenta, în acele momente de cumpănă, soluţia 

oportună pentru salvarea Basarabiei, soluţia capabilă să refacă graniţele 

răsăritene. România nu s-a aliat cu Germania împotriva altor state europene, ci 

doar împotriva agresorului său, al URSS, împotriva căruia a mers până la 

Stalingrad dar şi mai aiurea, pe alte fronturi. A procedat corect, pentru că 

luptând cu duşmanul, trebuia să-1 răpună definitiv, altfel acesta îşi putea găsi 

resursele pentru a-şi relua ofensiva. Redobândirea Basarabiei trebuia asigurată 

prin neutralizarea agresorului, măsura potrivită într-o atare situaţie. 

In legătură cu incidentul de la Odessa, de la 22 octombrie 1941, în care 

partizanii odessiţi au aruncat în aer Comandamentul militar român, atrăgând 

                                       
131 Ioan Opriş, Transmuzeografîa, Bucureşti, 2000, p. 410. 
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după sine desigur şi răzbunările din partea militarilor români şi germani, Vasile 

Stati arată cu degetul spre maltratarea populaţiei civile, „comuniştii erau pe 

front. Deci trebuiau executaţi bătrînii, femeile, copiii" (p. 353). După aceeaşi 

logică, dacă în Odessa erau atunci doar „bătrînii, femeile şi copiii", comuniştii 

se aflau pe front, cine a aruncat în aer Comandamentul militar? în caz de 

război, populaţia civilă nu este maltratată dacă în mijlocul ei nu acţionează 

forţe care să pună în primejdie siguranţa trupelor militare. Întotdeauna, 

partizanii au pus în primejdie viaţa civililor, neangajându-se în lupta 

deschisă
132

. 

De remarcat la Vasile Stati, faptul că, deşi se declară mare apărător al 

independenţei teritoriului dintre Prut şi Nistru, manifestă adesea atitudini 

partizane. Oriunde vorbeşte despre armatele ruseşti sau sovietice, acestea nu 

ocupă Basarabia, ele o eliberează (p. 355), spre deosebire de România căreia îi 

atribuie doar calificativul de ocupantă. Despre atrocităţile armatei de 

„eliberatori" în Basarabia, doar câteva cuvinte: că s-au recrutat zeci de mii de 

basarabeni şi trimişi, fară să cunoască limba rusă şi comenzile, în prima linie, 

„ca o carne de tun fară nici un preţ (p. 355), că alte mii au fost trimise la şahte 

şi fezeo, numeroase cazuri de „jaf, siluire, înjosire" (p. 355). Toate însă trebuie 

înţelese prin faptul că sovieticii nu aveau încredere în populaţie, considerând că 

se află pe teritoriu inamic. Nici măcar faptul că populaţia vedea în partidul 

bolşevic un „partid străin, venit de undeva", „închipuire" care „şi astăzi mai 

persistă" nu este bine reliefat. Acest partid, „care nici pe departe nu reprezenta 

întreaga populaţie" (p. 358), doar a construit fabrici şi uzine!!! 

V. Stati scrie cu o superficialitate dezarmantă despre cele mai cumplite 

drame ale basarabenilor, foametea, deportările, exproprierile şi colectivizările 

forţate. Cauzele foametei organizate sunt descrise în felul următor: „Lipsa de 

unelte agricole, de forţă de tracţiune (rechiziţionată cînd de o armată, cînd de 

alta), de seminţele trebuincioase au făcut ca volumul producţiei agricole în anii 

                                       
132 Pentru o nuanţată înţelegere a unei asemenea problematici ar fi util să se consulte Dorel 

Bancoş, Social şi naţional în politica guvernului Ion Antonescu, Bucureşti, 2000, 397 p. (cu 

atenţie deosebită la p. 62 - 69, 261 - 274, 320 - 375). 
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1944-1945 să fie foarte mic. Iarna 1945/1946 a fost cu puţin omăt, iar 

primăvara şi vara au căzut puţine ploi. Seceta
133

 - una din cele mai straşnice a 

spulberat ultima nădejde de a mai recolta ceva. Impozitele în natură 

(„postavca", „fond Crasnoi Armii") rămâneau a fi achitate de ţăranii rămaşi 

unul la unul cu pământul împietrit. A început foametea" (p. 359). 

Fără îndoială, factorii enumeraţi au avut rolul lor dar este scandalos că nu a 

scris un cuvânt despre principalii vinovaţi: autorităţile moscovite. 

Supravieţuitorii spun, aproape cu aceleaşi cuvinte: „ne-au măturat până şi 

ultimul grăunte din pod", „ne-au luat şi mămăliga de pe foc", „pe unde au ştiut 

că am ascuns pâine, au săpat şi au luat totul"; lumea aproape că a uitat de 

secetă, de lipsa uneltelor etc., nu au uitat însă de implicarea cu abnegaţie a 

autorităţilor bolşevice. „În mijlocul satului (Mândâc, jud. Soroca, n. aut.) - 

scrie un martor ocular - era o mare forfotă: căruţe cu saci, copii, femei bocind 

şi blestemând ca atunci când petreceau bărbaţii la război. O femeie se hărţuia 

cu un activist de la un sac cu grâu. În încăierare sacul s-a dezlegat şi s-a 

împrăştiat în mâzga rece ca gheaţa, sub gard. Femeia îşi rupea părul din cap, 

răcnea disperată, apoi a început să arunce cu glod în activişti. În cele din urmă, 

s-a prăbuşit peste grâul din glod, 1-a cuprins cu mâinile şi a început să 

bocească înăbuşit: «Osândească-vă să vă osândească Dumnezeu, venetici şi 

ciocoi spurcaţi ce sunteţi, fără lege şi fară suflet! Bărbatul mi l-aţi luat, pâinea 

mi-aţi furat, a rămas să-mi luaţi şi zilele. Să dea Dumnezeu să vă mănânce 

viermii de vii!»"
134

. 

Ce se întâmpla cu pâinea sărmanilor oameni? Putem reproduce un alt pasaj, 

pentru a nu fi bănuiţi de fabulaţie: „Caravanele de postavkă tot mergeau şi 

mergeau la gară. 

                                       
133 acelaşi element augmentativ l-a folosit şi atunci când vorbea despre foametea, organizată de 

autorităţile moscovite, în stânga Nistrului: „în loc să acorde tot sprijinul ţăranilor, să-i 

slăbească de presiunea colectivizării, să-i scutească în aceste împrejurări dramatice, de dări în 

natură şi bani, structurile statale luau de la ţărani ultimul ban, ultimul grăunte. (Situaţia se va 

repeta, „unul la unul", în anii 1946-1947 în RSSM). în urma acestei politici mioape, 

antinorodnice, amplificată de urmările dramatice ale anilor secetoşi, foametea din anii 1932-

1933 a răpus peste 20000 de vieţi omeneşti" (s. n., p. 329). 
134 Ion Moraru, Pustiirea, Chişinău, 2005, p. 56. 
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Odată, bunelul m-a trimis pe mine cu postavka, împreună cu o femeie din 

mahala. Când să descărcăm sacii, nu-i puteam duce nici eu şi nici ea în spate. 

Atunci, omul care primea pâinea ne-a spus să tragem căruţa drept pe rampă, 

lângă vraf. Acolo am văzut un tablou îngrozitor. Caii se băligau şi se udau în 

sfânta pâine, care era descărcată sub cerul liber, iar mai la o parte vraful creştea 

şi se înnegrea..."
135

. Aici este vorba despre genocid şi apoi despre intervenţia 

brutală: oamenilor nu li s-au impus doar un tribut greu pe care - achitându-l în 

mod conştiincios - au rămas fără rezervele necesare pentru a supravieţui peste 

iarnă, oamenii au fost condamnați la propriu! 

Ţinem să reproducem aici, din nou, câteva mărturii ale uneia dintre 

victimele ce au supravieţuit genocidului moscovit şi i-au fost publicate, recent, 

memoriile: „La începutul iernii se mai observau ici-colo pisici mieunând jalnic 

şi câini urlând fioros, iar cu timpul nu se mai auzea nimic. Finul bunelului, 

Afanasie Bucur, zicea că unii oameni taie câinii şi pisicile şi-i mănâncă, iar 

alţii, ca să-şi mai potolească foamea, prindeau vrăbii, ciori, totul ce se mişca şi 

zbura. Lângă oraşul Cernăuţi era o mare groapă cu jom (tăiţei de sfeclă de 

zahăr, n. aut.), aparţinând unei fabrici de zahăr. Oamenii au descoperit-o şi au 

început să care la nesfârşit din acel putregai şi să-1 mănânce. La început, unii îl 

amestecau cu câte o boaghe de urluială, economisită ca prin minune, şi făceau 

nişte turtele. Apoi, când s-a terminat şi ultimul gram de urluială, ca să-şi poată 

potoli foamea, făceau turtele numai din jom. În scurt timp, lumea începu să se 

umfle de foame. Murea lumea pe-un capăt"
136

. 

Sau un alt pasaj, şi mai cutremurător: „Cine va putea înţelege vreodată 

inima mamei care şi-a tăiat copilul şi 1-a mâncat pe părţi? Ca mai apoi, sfâşiată 

de durerea foamei, în mare agonie, să i se despartă şi sufletul de trup. Iar la 

difuzorul de pe perete, în casa rămasă pustie, ca o batjocură, răsunau cuvintele:  

Şi era belşug pe masă, 

Şi în fiecare casă 

Intra Stalin ca un tată, 

                                       
135 Ibidem, p. 39. 
136 Ibidem, p. 65. 
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împărţind la toţi dreptate..."
137

.  

Deloc surprinzător şi în acest caz Vasile Stati foloseşte această crimă 

pentru a ilustra dăruirea de sine a NKVD-ului (!) şi a conducerii RSSM, 

apelurile repetate la centru şi ajutorul oferit înfometaţilor. Datele statistice ale 

morţilor - având în vedere bunăcredinţa fostului nomenclaturist, probabil mult 

„ajustate" - sunt sterpe, fugitive, fară nici un fel de comentariu sau amănunte 

(p. 360). Este un moment ce ar trebui tratat cu toată seriozitatea şi 

responsabilitatea. Ochi care nici măcar nu mai pot lăcrima şi buze tremurânde 

îţi spun - în orice sat al Republicii Moldova - despre plăcintele din rumeguş, 

lobodă fiartă, pisici mâncate, cadavre umflate pe marginea drumului, pe care 

nu le îngropa nimeni, necrofagie (!), în unele locuri, despre copii morţi în 

braţele neputincioase ale părinţilor! Dacă spunem un adevăr, să-1 spunem 

întreg, în întreaga sa monstruozitate, tovarăşe V. Stati! 

Dacă autorii şi organizatorii acestui genocid trebuie iertaţi în virtutea unei 

toleranţe creştine „istorice", trebuie să ne detaşăm de tagma acelora care se 

declară a fi istorici. Cei - întregi la minte - care au supravieţuit ororilor, nu le 

pot ierta iar cei care nu le-au trăit, în aceeaşi deplinătate a funcţiilor mintale, 

sunt datori să le condamne, pentru a nu se mai repeta vreodată. 

Deportările organizate de guvernul sovietic nu sunt redate decât din punctul 

de vedere al datelor statistice (de a căror plauzibilitate, fiind scrise de pana lui 

V. Stati, ne îndoim şi nu trebuie precizat şi aici de ce), îl interesează imaginea 

proastă dobândită astfel de poporul rus: „Deportarea forţată a zeci de mii de 

oameni, inclusiv bătrâni, femei şi copii, „vina" cărora n-a fost examinată şi 

dovedită de judecată, mânarea lor ca pe nişte vite în locuri străine a adus un 

prejudiciu enorm imaginii sistemului politic de conducere de tip stalinist, 

poporului rus, operaţia de deportare fiind atribuită de către cei fară vină 

osândiţi, ruşilor" (s. n., p. 363)! Ar putea fi acuzat V. Stati de părtinire şi aici, 

dat fiind că dă vina doar asupra unei naţiuni (ruşii) deşi se cunoaşte că „opera" 

bolşevică a fost oarecum internaţională. Câtă perversitate! După sistemul de 

gândire - dacă poate fi vorba despre ceva sistematizat în acest caz - de tip V. 

                                       
137 Ibidem, p. 101. 
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Stati: în comparaţie cu românii basarabeni decimaţi, cei mai afectaţi au fost 

ruşii, pe aceştia din urmă i-a durut... imaginea! 

Vasile Stati aduce în discuţie aceste momente înfierătoare pentru ocupanţii 

bolşevici pentru a convinge cititorii că promovează o istorie sinceră, 

dezbrăcată de orice prejudecăţi, subiectivităţi, ostilităţi. Tratarea galopantă a 

faptelor, disproporţia de conţinut şi informaţii între evenimentul consumat şi 

„demersurile neobosite" ale vinovaţilor de potoli foametea nu dovedesc decât 

încercarea lui de a atenua din dramatismul şi inumanul fenomenului. Este - 

desigur - un trecut deranjant, prea deranjant pentru a insista asupra lui, de 

aceea nici nu o face şi trage rapid cortina pentru a rula imaginile marelui avânt 

cultural-economic al RSSM în cadrul URSS. Şi aici ar trebui mai multă 

corectitudine: în timpul regimului sovietic nu „s-a dus" deloc chiar atât de bine. 

Cât de mult se putea dezvolta cultura sub cenzura unor conducători majoritar 

veleitari? Venitul pe cap de locuitor al unui cetăţean al „măreţei Uniuni" nu 

suporta comparaţie cu acela al unui cetăţean din eterna rivală, SUA, sau din 

ţările din Europa liberă. Nu este un secret faptul că ocuparea sud-estului 

Europei de trupele sovietice a determinat stagnarea economică a ţărilor aflate 

în această regiune, ţări aflate la un nivel de dezvoltare mai avansat faţă de 

colosul de la răsărit. 

Năpustirea armatelor sovietice „eliberatoare" asupra luxului din aceste ţări 

a căpătat demult dimensiuni anecdotice. Au rămas cu celebra expresie, în 

România, „davaj časy, davaj pal'to" sau cu aceea, din Germania, "russian 

schvein tzap-tzarap". Foşti veterani ai armatei sovietice povesteau despre 

surprinderea şi curiozitatea avute în momentul când au cunoscut banala - 

pentru europeni - bicicletă. Acestea nu sunt basme, pot fi verificate încă prin 

mărturiile celor care mai trăiesc. 

În special hei-rup-ismul specific sovieticilor a propulsat câteva dintre 

sectoarele activităţilor de stat la un nivel concurenţial cu acela al altor state 

dezvoltate necomuniste. Iar această modalitate de abordare, vizibilă de la 

exemplul mult prea mediatizatului Stahanov, până la nenumăratele filme 

produse sub bagheta dirijorilor „realismului socialist" - cu aceeaşi dăruire de 

sine care şi-a dovedit foarte curând ineficacitatea. Basmele au fost percepute ca 

atare, chiar dacă unele mari minciuni proliferate (de genul aceleia că nu ai 
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muncit îndeajuns pentru a merita salariul pe care ţi-1 dă Statul) s-au reflectat 

asupra mentalului colectiv, puţine s-au transpus şi în fapte. Mult mai 

dăunătoare s-a dovedit a fi gândirea angajatului la Stat, aceea că munceşti sau 

nu, trebuie să-ţi treacă ziua, cantitatea este mult mai importantă decât calitatea 

muncii prestate. Problema cea mare a Uniunii Sovietice a fost aceea că nu s-a 

făcut tocmai economie, fie ea şi socialistă. 

Deşi s-au căutat diverse mijloace de a nu le lăsa să iasă la lumină, 

adevărurile despre îngrozitoarele crime ale comuniştilor şi regimului comunist, 

ordonate şi dirijate de la Moscova, au ajuns, în ultimul timp, şi la cele mai 

prohibitive mijloace informaţionale. Despre marea dragoste a „fratelui mai 

mare", cu toate regulile impuse celor pe care-i privea cu superioritate, despre 

modul cum percepea dreptatea altora - vezi, mai nou, protestele vehemente ale 

Rusiei împotriva blocării economice a Tiraspolului - poate oricine să spună 

câte ceva, chiar dacă nici măcar nu s-a născut în URSS. Prea adânc ar trebui să 

fie repaosul raţiunii unora care - în asemenea circumstanţe - ar mai fi convinşi 

de „bunele intenţii" ale puterii mai sus pomenite. Din acest punct de vedere, în 

R. Moldova, odată cu trecerea timpului, un număr tot mai mare de cetăţeni, 

foşti simpatizanţi ai regimului de ocupaţie, a fost dezamăgit şi s-a îndepărtat 

mult de cercurile promoscovite. Şocul adevărului a fost însă atât de neaşteptat 

şi mare - după un adânc întuneric - încât aceste pături au rămas dezorientate, 

nefiind suficient de pregătite moral şi informaţional să se alăture altor curente. 

Abia s-au apropiat, deşi încă insuficient, de biserică. Accederea bruscă la 

celălalt capăt al scării de valori spirituale a fost un salt la fel de solicitant iar 

uşoarele reţineri pot fi observate şi prin numărul redus al credincioşilor care 

nu-şi mai fac semnul crucii atunci când trec pe lângă un sfânt lăcaş. Lumea 

poate se ruşinează încă în faţa lui Dumnezeu, se ruşinează în faţa propriei 

conştiinţe. Pentru a nu-i pierde definitiv, unele cadre neoobolşevice, gen V. 

Stati, au trebuit să „coboare" la un alt nivel, cu un alt mesaj, chiar dacă - pe 

alocuri - sunt silite să recunoască nişte păcate mai vechi, însă într-o formă mult 

diminuată. Mesaj schimbat, dar aproximativ cu finalitate similară. 

Prin metode exersate şi de către V. Stati s-a născut şi acest curent 

tranzitoriu al „moldoveniştilor" - nici cu românii, nici cu ruşii - deocamdată o 

categorie predispusă la acceptarea unor minciuni, uşor reformulate, pentru a 
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nu-i orbi, dintr-o dată, o lumină pe care se feresc să o vadă. Tot aşa a ajuns 

Vasile Stati să simpatizeze mişcarea de emancipare naţională dintre 1988-1989 

(p. 374-375)! Un ins despre care - la acea vreme - nu se ştie să se fi plasat cel 

puţin în eşalonul al XII-lea al celor care doreau să le fie recunoscută limba - fie 

ea şi „moldovenească" - în baza grafiei latine... . Se afla probabil la Moscova, 

preocupat să-și finalizeze teza de doctor habilitat în științe istorice în probleme 

de etno-lingvistică moldovenească! 

In manualele sovietice, se aflau la mare cinste - printre multe altele - unele 

mici povestioare moralizatoare despre cruzimea capitaliştilor, adevărate mostre 

de universalism protector sovietic. Din această serie, poate fi reamintită aici, 

drama micuţei Nancy, din SUA. Cu puţinii bani pe care-i aveau, maică-sa - o 

proletară într-un mare oraş capitalist - a luat-o la un magazin să-i cumpere 

pantofiori. Pentru că au fost neinspirate, probând un număr mai mic, vânzătorul 

le-a refuzat o a doua probă - din considerente rasiste - şi le-a obligat să 

cumpere primul model. Sau o poezioară despre sufletul (!) unui copil ucis de 

bomba atomică de la Hiroshima. Cât cinism, câtă ipocrizie! Nu au avut şi nu 

vor avea americanii nimb deasupra capului dar nu erau - nici pe departe - 

bolşevicii aceia care să le predea cursuri de etică. Patetismul lui Stati respectă 

exact acelaşi stil moralizator al expunerii. Nu respectă - de asemenea - o dozare 

proporţională a moralei. „Negrii" şi copiii ucişi sau nenorociţi în URSS nu erau 

atât de compătimiţi de autorităţile moscovite. Umilinţe, regăsibile în mare parte 

în celebra expresie „govori po čeloveceski" (vorbeşte în limba omenească), în 

uz chiar şi după 1989, nu au fost niciodată „văzute", deşi erau resimţite în 

întreg sistemul. 

Se observă că peste pământul Basarabiei a căzut binecuvântarea, prin 1960-

1990, când statul care purta deja numele de „Republica Moldova"
138

 (!) şi 

dezvoltarea sa au ajuns la apogeu. Moldovenii munceau cu hărnicie şi nu erau 

înjosiţi (p. 368) doar că „cerinţele naţional-culturale nu erau înăbuşite. Ele erau 

ignorate". În schimb, aveau parte de „o viaţă relativ îndestulată". 

                                       
138 de remarcat şi aici că nu ştie ce scrie: statul Republica Moldova a apărut pe scena politică 

internaţională abia în 1991. 
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Au suferit câţiva scriitori pentru care enumeră câteva cazuri (p. 371) din 

dosarele pe care, probabil, le-a instrumentat personal ca agent al cenzurii, în 

schimb, „în pofida constrîngerilor ideologice, în lipsa unei atmosfere cu 

adevărat democratice, anii 1960-1990 au constituit o perioadă a descătuşării 

potenţelor creatoare ale poporului moldovenesc, o adevărată „epocă de aur" a 

manifestărilor plenare şi a afirmării unor realizări ştiinţifice şi artistice după 

importanţa lor,  pe potriva celor din secolele XV- XVI  (subl. n., p. 373). 

Pentru că sovieticii nu au ştiut să satisfacă aceste probleme neînsemnate - 

care la Vasile Stati iau trăsăturile unor orgolii şi mai puţin a unor adevărate 

deziderate naţionale şi a setei de libertate a românilor basarabeni - s-a ajuns la 

conturarea unor grupuri ale intelectualităţii „care au vrut limbă şi democraţie". 

Aspiraţiile acestora au început să-i fie dragi, într-un mod foarte surprinzător - 

aşa, peste noapte -, începând cu anul Domnului 2002, şi lui Vasile Stati. 
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Cap II 

Furt intelectual 

 

Una dintre cele mai grave probleme deontologice ale lui Vasile Stati, 

„absolvent al Universităţii din Chişinău (facultatea istorico-filologică, secția 

limbă şi literatură moldovenească) <...> fost colaborator ştiinţific la Institutul 

de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei <...>", cu o teză de 

„doctor în ştiinţe filologice" şi o alta (în chip firesc) de „doctor habilitat în 

ştiinţe istorice", susţinută la Institutul de Etnografie „N. Micluho-Maclai" al 

Academiei de Ştiinte din Federaţia Rusă"
139

, o constituie furtul intelectual. 

Primul semnal al raptului este înregistrat încă de pe verso-ul paginii de titlu 

unde se precizează că lucrarea a apărut / a fost elaborată (?!) „cu concursul 

Societăţii istoricilor din Republica Moldova". Hoţia lui Vasile Stati, cu toate 

titlurile sale, este redată, în toată splendoarea sa, de unele elemente din lucrare. 

Ne limităm aici să prezentăm doar două exemple ale aceleeaşi formule: „... (şi 

facem încă multă gălăgie - Autorii..)"
140

 ; „(în spaţiul lingvistic est-carpatic / 

Autorii...)"
141

. Precizăm că sublinierea termenului se regăseşte în op-ul 

analizat. Nu credem că Vasile Stati este o personalitate multiplă (ceea ce ar fi 

foarte grav), singura explicaţie este că textul cărţii a fost conceput de mai multe 

persoane şi a fost furat de către cel ce şi-a pus cu mândrie numele pe copertă. 

Ar mai exista varianta ca celor care au conceput lucrarea să le să le fie jenă să-

şi asume responsabilitatea iar Vasile Stati să înfrunte, conştient fiind de 

urmările ştiinţifice (şi nu numai!) ale acestei cărţi.. 

Autorii acestei modeste observaţii rămân totuşi la convingerea că este 

vorba de furt intelectual deoarece Vasile Stati a răşluit munca subordonaţilor 

şi/sau colegilor săi şi în Dicţionar moldovenesc-românesc
142

. Cuvântul înainte 

la acest volum este semnat Colegiul redacţional. Însuşi stilul redactării 

preambulului diferă de limbajul specific lui Vasile Stati. Astfel, dacă în 

                                       
139 Vasile Stati, Dicţonar moldovenesc-românesc, Chişinău, 2003, coperta IV. 
140 Idem, Istoria Moldovei, p. 19, al. 2, r. 1. 
141 Ibidem, p. 37, al. 5, r. 3. 
142 Idem, Dicţionar..., 347 p. 
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pomenitul Cuvânt înainte se vorbeşte despre „deschiderea largă a Moldovei 

către lumea europeană, întâi către România" şi de „schimbul de valori, mereu 

în creştere, cu România <care> are o înrâurire binefăcătoare asupra vorbirii 

moldoveneşti...", în Expunere de motive, Vasile Stati susţine că „Enciclopedia 

limbii române (2002) recunoaşte şi propagă limba miştocărească (subl. V. 

S.)"
143

 iar „moldovenii <cetăţenii R. Moldova>, de altfel, nu au nevoie de 

indulgenţă papală, sau românească..."
144

. Din subconştientul uşor vandabil - 

după cum se vede în citatele expuse mai sus, extrase din două materiale 

premergătoare ale aceleaşi opere, redactate la aceeaşi dată (28 iunie 2003) a 

„ţâşnit‖ şi o rază de laşitate sau de regret faţă de hoţia întreprinsă; altfel nu se 

poate explica necesitatea unui Post-scriptum neobligatoriu în care afirmă că: 

„Noi, moldovenii (subl. C.A., V.J.), purtători ai limbii moldoveneşti, <...> am 

elaborat şi am tipărit Dicţionarul moldovenesc-românesc". Şi ca să fie clar cine 

sunt „noi, moldovenii" şi semnează „vitejeşte" diferit faţă de semnătura sa 

obişnuită: „V. S."
145

. Dar acest năstruşnic dicţionar a mai fost furat odată de 

către Vasile Stati, de această dată de la el însuşi. Proba acestei hoţii este 

dezvăluită de Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii: „Stati Vasile, 

Dicţionar moldovenesc explicativ / Vasile Stati. Ch.: S.n., 2003," citibilă - 

pentru neîncrezători - pe verso-ul paginii de titlu a Dicţionarului. 

Suntem curioşi dacă lumea academică, cel puţin cea din Republica 

Moldova, dar şi Direcţia Edituri, Poligrafie şi Aprovizionare cu Cărţi 

aparţinătoare de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, vor lua atitudine 

faţă de aceste hoţii repetate pe care le-a girat, aşa cum s-a arătat - indirect - mai 

sus
146

. Cititorii de rând sunt invitaţi să cumpănească bine înainte de a mai citi / 

reciti o lucrare semnată Vasile Stati şi să-şi îndrepte recunoştinţa sau dispreţul 

spre echipa ce se află în spatele celui care semnează. 

Vasile Stati este un pseudointelectual de o rară rapacitate; a ajuns să-şi fure 

„opera" o dată publicată cu tot cu ... titlurile capitolelor! Cum altfel ar trebui 

                                       
143 Ibidem, p. 6. 
144 Ibidem, p. 7. 
145 Ibidem, p. 14. 
146 Ambele lucrări au fost elaborate cu girul lucrătorilor din Ministerul Culturii, aşa cum se 

poate vedea din descrierea tipografică de la sfârşitul fiecărei lucrări. 
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înţeleasă „minunea" prin care cel puţin paginile 67 - 131 din Istoria Moldovei 

au fost reproduse integral între paginile 11 - 151 (din totalul de 180!) ale 

lucrării Ştefan cel Mare, voievodul Moldovaniei, Chişinău, 2004, fără a se 

schimba un cuvânt dar şi fără a aminti de publicarea textului. 

Bănuim că finanţarea acestei cărţi a fost asigurată de visteria R. Moldova, 

din fondurile alocate pentru Anul Ştefan cel Mare!! Deci din banii publici s-a 

plătit un autofurt lui V. Stati, atoate-ştiutorul. Cine ar trebui să ancheteze 

această hoţie dovedită şi din punct de vedere financiar ar trebui să se sesizeze. 

Latura morală a lucrăturii mai poate sugera ceva: Dispreţul lui Vasile Stati 

şi a susţinătorilor săi în toate privinţele faţă de cetăţenii care-i plătesc; ori cred 

că aceste cărţi nu se citesc ori nu le pasă fiind prea siguri pe ei că nu-i poate 

trage nimeni la răspundere din punct de vedere legal. Nepăsarea acestei grupări 

dubioase, care subminează autoritatea morală a istoriografiei din Republica 

Moldova şi poate aduce grave prejudicii inclusiv politicii externe a R. 

Moldova, este accentuată de faptul că apariţia volumului „clonă" s-a produs 

după ce, în anul 2003, sub egida Facultăţii de Istorie şi Psihologie din cadrul 

Universităţii de Stat din Moldova şi având girul Comisiei Metodice a 

prestigioasei facultăţi, Ion Eremia publicase lucrarea Falsificarea istoriei sau 

„Fenomenul Stati" în Republica Moldova (64 p.). 

Din păcate acest semnal de alarmă a fost trecut cu vederea de diriguitorii 

culturii din R. Moldova dar şi opinia pubică. Drept pentru care, vom anexa la 

prezenta lucrare şi pe cea a colegului de breaslă alături de consimţământul scris 

al acestuia. 

Dincolo de problemele deontologice trebuie aduse în discuţie apoi şi câteva 

elemente concrete, din „esenţa" făcăturii. Vom începe prin a preciza că, după 

ocuparea Basarabiei de armatele sovietice şi instaurarea administraţiei 

bolşevice, autorităţile au încercat să şteargă cât mai mult cu putinţă din 

identitatea locuitorilor. Aşa s-a practicat genocidul (deportări, foamete, 

izolarea „duşmanilor poporului"), urmat de mistificarea antroponimelor şi 

toponimelor. Ca o curiozitate amară, în certificatele de naştere ale persoanelor, 

născute în Basarabia, în timpul administraţiei româneşti, în dreptul 

naţionalităţii, acolo unde se scrisese la naştere, „român", funcţionarii sovietici - 



109 

 

vorbitori de limbă rusă - au tras o linie! (v. Planşele nr. 2 şi 3) Erau persoane 

fără identitate naţională. 

O atitudine oarecum similară se observă şi în prezent la funcţionarii - 

vorbitori de limbă rusă sau cu gândirea deja rusificată - pentru care, în cadrul 

departamentelor de evidenţă a populaţiei, de exemplu, nu există etnia română! 

Nu este de găsit măcar în calculatoarele lor, în lista de opţiuni. Deşi, paradoxal, 

undeva, în colţul din dreapta jos al ecranului monitorului, o pictogramă 

albastră le arată că au optat să scrie în limba română!! Ce valoare mai are 

garanţia oferită de Constituţia Republicii Moldova (art. 10)? 

 

 
Planşa nr. 2 
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Planşa nr. 3 

În altă ordine de idei, în toiul forfotei de cronici şi documente enumerate 

pentru a descoperi numele de Moldova şi pe moldoveni, autorul / autorii comit 

un fals istoric de o gravitate pe care o percep mai ales cei care au cunoscut 

jugul moscovit. Este vorba despre reproducerea, cu caracterele contemporane 

ale alfabetului chirilic rusesc, a unor expresii din letopiseţele şi actele 

medievale, scrise în limba slavonă. Poate pentru alte persoane o asemenea 
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eroare nu depăşeşte sfera banalităţii, a unor superficialităţi de începător, însă 

pentru cei care au trăit în perioada sovietică această perversitate duce imediat 

cu gândul la grafia în care s-a scris sub regimul de ocupație şi la limba rusă, cu 

statut privilegiat între limbile „republicilor unionale-surori", de limbă oficială, 

de stat. Altfel spus, ţine să se insinueze inutilitatea demersurilor identitare 

ddintre anii 1988-1989, din moment ce cronicarii şi cancelaria noastră s-ar fi 

exprimat în limba rusă şi ar fi scris în grafia chirilică rusească. Exact acelaşi 

lucru s-ar putea afirma - urmând rigorile acestei perversităţi - că ungurii, de 

exemplu, ar fi scris cu caracterele grafiei latine adaptate limbii franceze sau 

celei române! 

Este adevărat că atât românii (o parte, cei din Ţara Românească şi 

Moldova), cât şi ungurii – în cazul de faţă – au utilizat în scrierile oficiale limbi 

străine lor: primii limba slavă (nu rusă!), cei de-ai doilea, latina (nu vreo limbă 

romanică actuală). Orice începător în domeniu cunoaşte faptul că acest limbi 

moarte, la care s-ar mai adăuga greaca şi ebraica au fost considerate în evul 

mediu limbi „sacre‖ şi utilizate de lumea cultă a vremii
147

. Acestea au acoperit 

câte o arie ce s-a suprapus peste lumea catolică (latina), inclusiv asupra unor 

popoare slave – catolice (polonezii, cehii, slovenii) şi peste ortodocşi (greaca şi 

slava). 

Ca o insulă într-o mare slavă, românii, ca şi lituanienii, au fost cuprinşi 

– în contextul creştinării de către bizantini a slavilor – în aceeaşi arie de 

aplicabilitate a alfabetului lui Chiril „Filozoful‖ şi Metodiu, întocmit, în a doua 

jumătate a secolului al IX-lea, tocmai pentru a facilita acceptarea noii 

confesiuni
148

. Este vorba deci despre limba slavonă, ca limbă de cancelarie a 

Ţării Moldovei şi Ţării Româneşti, nici într-un caz despre limba rusă, 

ucraineană, bielorusă, cehă, slovacă, slovenă, croată, sârbă, bulgară... şi, iarăşi, 

în nici un caz de limba vorbită în popor. Pentru această ultimă observaţie, 

„depune‖ mărturie, printre alţii, şi Niccolo de Modrussa, care reproduce în 

                                       
147 Şerban Papacostea, Limbă şi identitate etnică… , p. 14-15. 
148 Şerban Andronescu, Cadmos, scurtă istorie a scrisului, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 

328; V. Costăchel, P. P. Panaitescu, op. cit., p. 505; Şerban Papacostea, Limbă şi identitate 

etnică… , p. 15. 
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scris ceea ce a aflat de la interlocuitorii săi români: „Valahii aduc ca argument 

al originii lor faptul că, deşi se folosesc cu toţii de limba moesică, care este 

ilirică (=slavona), totuşi vorbesc de la origine o limbă populară, care e latina, al 

cărei uz nu l-au părăsit deloc‖
149

. 

Abandonarea carcasei slavone în care a fost cuprinsă cultura 

românească scrisă, deşi s-a produs destul de lent, mai ales în mediul ecleziastic 

- în ciuda faptului că atât credincioşii, cât şi mulţi clerici nu înţelegeau mesajul 

divin exprimat într-o limbă străină - a fost un proces ale cărui începuturi pot fi 

se regăsite, în cadrul unui context general european, de spargere a 

„monopolului" limbilor „sacre"
150

, promovat de curentul lui Jan Huss, care 

afirma că „Maica Biserică se află în orice neam şi în orice limbă‖ şi dus la 

concretizare în urma reformei lutherane
151

. Venit din mediul catolic, acest 

curent, al promovării limbilor naţionale, a fost primit cu o oarecare rezervă de 

românii din principate, asociindu-se unor posibile concesiuni de ordin 

confesional, ceea ce a frânat avântul luat de traducerile şi multiplicărilor prin 

tipar al textelor sacre în limba română, remarcat în secolul XVI, pentru fi 

reluat, tinzând spre generalizare în secolul următor
152

. 

În ceea ce priveşte alfabetul chirilic, trebuie subliniat faptul că pe la 

mijlocul secolului trecut, ruşii au trecut la o adaptare a acestuia la fonetica 

limbii ruse, diferenţele dintre cele două scrieri se pot vedea din tabelul de mai 

jos: 

 

                                       
149 Şerban Papacostea,  Limbă şi identitate etnică… , p. 15. 
150 P.P. Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Bucureşti, 1965, passim. 

 
151 Ibidem, p. 16. Aceste aspecte sunt cunoscute – de altfel - şi de către Vasile Stati, p. 169, 

într-un subcapitol, intitulat Începuturile scrisului în limba moldovenească. Din acest punct de 

vedere - nefiind în faţa unui caz de carenţă de informare - nu se mai poate discuta despre 

eroare, în cazul reproducerii în limba şi grafia rusă a unor pasaje originale din izvoarele 

medievale moldoveneşti, scrise slavoneşte, ci despre fals intelectual! 
152 Ibidem, p. 17-18. 
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Alfabetul chirilic al limbii slave, (reproducere după Şerban 

Andronescu) 
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А   а  Л     л  Ц     ц 

Б    б  М    м   Ч     ч 

В    в  Н     н  Ш    ш 

Г    г  O     o  Щ    щ 

Д    д  П     п  Ъ     ъ 

Е     е, ѐ Р      р  Ы     ы 

Ж    ж  С     с  Ь      ь 

З      з  Т     т  Э      э 

И     и   У     у  Ю     ю 

Й     й   Ф    ф              Я      я 

К     к    Х     х                 

 

Alfabetul rusesc. 

 

Grafia chirilică şi limba slavă nu le-am preluat de la ruşi, ci de la sud-

dunăreni (bulgari, sârbi)
153

 iar acest fapt este reamintit în mod indirect chiar şi 

de traducătorii de documente din sec. XIX, atunci când specifică faptul că, 

iniţial, actul transcris de ei a fost „sârbăsc‖ (6 iunie 1436)
154

 sau scris „pe 

sărbie‖
155

, cu sensul de limba slavă şi nu sârba, cu atât mai puţin rusa! 

De asemenea, nu este admisă, într-un studiu serios - sau chiar de 

popularizare - o asemenea modalitate de transliterare. Miron Costin, al cărui 

citat este reprodus într-o formă deformată (p. 48), dar şi diecii cancelariilor 

Ţării Moldovei şi Ţării Româneşti nu au cunoscut semnele Й, Щ, Э, specifice 

ruşilor, atunci când a scris ceea ce se sugerează prin îndemnul: „cercaţi 

scripturile". 

La finalul consideraţiilor de faţă, se reproduce un pasaj dintr-un 

document neprecizat al lui Ştefan cel Mare - identificat de subsemnaţii a fi din 

                                       
153 Ceea ce recunoaşte şi Vasile Stati, p. 109-110, 167. 
154 DRH, A, vol. I, doc. 153, p. 210. 
155 Ibidem, doc. 172, p. 242; doc. 251, p. 355; DRH, A, vol. II, doc. 95, p. 136; doc. 172, p. 

255; DIR, A, vol. II, doc. 32, p. 34; doc. 207, p. 196 etc. 
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15 octombrie 1481
156

 - transliterat împotriva normelor şi forma sub care acesta 

se regăseşte în originalul de unde a fost preluat de către V. Stati (p. 73): 

„Мы если досмотрели с нашими боярами и радою mo если ему 

учинили закон подлюг Земского права абы он привел к нам уси свои 

околнии межиаши, абы и они вызнали и марmурисали о mом аже есm 

mак‖. 

Şi pasajul textului original: 

 

 

De remarcat, totodată şi omisiunile textuale, nemarcate de autori şi 

chiar schimbarea unor litere, cum ar fi cazul lui и cu e, a cu o, и cu ы, 

elemente care se adaugă îndoielilor asupra bunăcredinţei şi sincerităţii 

autorului / autorilor. Aceste „calităţi" ale lui Vasile Stati se manifestă alături de 

exactitatea informaţiei. Ilustrăm şi aici precizia în studiu a lui Vasile Stati prin 

a arăta că uricul lui Mircea, fiul lui Micu Orgoaie, a fost emis la 17 septembrie 

6988 (1480)
157

 şi nu „la 17.04.1480", cum indică Vasile Stati. Este adevărat că 

„<pe verso, însemnare ulterioară:> 6988 <1480> apr(ilie) 17"
158

 dar... este o 

însemnare ulterioară, domnule / tovarăşe „doctor habilitat în ştiinţe istorice". 

Acest mic amănunt arată - pentru a câta oară până acum? - dezinformarea prin 

superficialitate şi lipsa ABC-ului competenţei. Aceştia sunt cei ce scriu Istoria 

Moldovei! 

Printre altele, în cancelariile principatelor române, s-a mai utilizat şi 

scrierea grecească şi a fost folosită în paralel cu scrierea chirilică, mai ales în 

                                       
156 Ibidem, doc. 240, p. 365. 
157 DRH, A, II, nr. 230, p. 351 - 353. Din descrierea arheografică nu reiese că în vreo una din 

ediţiile anterioare ar fi fost datat altfel. 
158 Ibidem, p. 352. 
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perioada fanariotă
159

. Pe de altă parte, primul act emis de voievozii Ţării 

Moldovei, cunoscut până în prezent, este redactat în latină şi datează din 

vremea lui Petru I Muşatinul, de la 1 mai 1384
160

. De altfel, acesta nu este 

singurul exemplar al scrierii în limba şi grafia latină în Ţara Moldovei, ceea ce 

s-ar putea observa la o simplă „cercare a scripturilor‖ şi a vestigiilor ajunse 

până la noi. 

Nu mai este cazul a se mai dezbate pe marginea problemei etnonimului 

„moldovan‖, discuţie asupra căreia revine cu insistenţă Vasile Stati de câte ori 

are ocazia, din simplul motiv că un punct de vedere propriu s-a expus ceva mai 

sus şi mai ales, că la pagina 38 a făcăturii tipografice prezentate aici se poate 

descoperi şi opinia celor care au semnat-o. Se subliniază totuşi câteva fragilităţi 

de gândire şi organizare a argumentaţiei. 

 Atrage atenţia, în primul rând, afirmaţia conform căreia „etnonimul 

moldoveni, ca şi numele Moldova, au o vechime mai mare decît Statul 

Moldovenesc constituit la 1359‖ (p. 50), fără a fi susţinută de vreo probă de 

ordin istoric sau logic măcar. Şi Vasile Stati recunoaşte faptul că atât numele 

de Moldova – dat pentru ţară – cât şi acela de moldovean/moldoveni dat pentru 

locuitori provine de la un hidronim, adică numele unui râu, Moldova, afluent al 

Siretului. Acest hidronim a fost extins, abia după ce pe acest râu s-a format o 

ţară. Formaţiunea politică a românilor de la est de Carpaţi „nu s-a mai putut 

numi Ţara Românească pentru a nu se confunda cu celălalt stat Ţara 

Românească dintre Carpaţii Meridionali şi Dunăre, deja existent atunci ca 

entitate politică‖
161

. Altfel, s-ar fi asistat la un mozaic etnic impresionant, pe 

care l-ar fi dat râurile de la est de Carpaţi locuitorilor din împrejurimi: 

bistriţeni, sireţeni, bahluieni, ciuhureni, jijieni, pruteni (un asemenea nume este 

dat locuitorilor de pe Prut şi de către Miron Costin
162

), bâceni, căinăreni, 

nistreni etc. 

                                       
159 Şerban Andronescu, op. cit., p. 313; V. Costăchel, P. P. Panaitescu, op. cit., p. 535-538. 
160 DRH, A, vol. I, doc. 1, p. 1-2. 
161 Ion Toderaşcu, op. cit., p. 80. 
162 Miron Costin, Letopiseţul Ţărîi Moldovei de la Aaron-vodă încoace, în Idem, Opere, vol. I, 

ediţie îngrijită de P. P. Panaitescu, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1965, p. 120. 
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Aşadar, odată clarificaţi asupra acestui aspect – adică numele de 

moldovean şi Moldova pentru populaţia şi ţara formată pe râul Moldova au 

intrat în istorie după înfiinţarea formaţiunii politice şi nu înainte – trebuie 

reamintit faptul că Ţara de pe Moldova s-a constituit în etape. De la marca de 

apărare a lui Dragoş, s-a extins treptat spre ceea ce a devenit formaţiunea lui 

Bogdan I Întemeietorul, cu centrul la Volovăţ
163

, apoi Siret, Suceava, Iaşi, 

cuprinzând rând pe rând toate regiunile – aflate în diferite etape de coagulare 

politică – dintre Carpaţi şi Nistru, până la Marea Neagră. Finalizarea acestei 

extensiuni politice poate fi plasată undeva prin deceniul al VIII-lea al veacului 

al XIV-lea, în vremea domniei lui Petru I Muşatinul. Cât de mult i-a 

caracterizat acest „etnonim‖ pe locuitorii regiunii dintre Carpaţi şi Nistru sau 

din alte regiuni până la integrarea în cadrul statului de pe Moldova este un 

subiect care nu mai are nevoie de dezvoltare în contextul de faţă. 

Imediat sub această eroare răsare o alta, şi mai mare. Preluând de 

undeva observaţia că „Balada Mioriţa este un cântec endoetnic, adică este 

creaţia unei comunităţi etnice (p. 50), autorii îl găsesc pe baciul vrâncean 

străin, de alt neam faţă de cel moldovean! Şi preia, ca mare autoritate în 

domeniu, opinia lui Pavel Parasca, potrivit căruia „ciobanii pomeniţi se 

deosebesc după apartenenţa politică şi etnică‖ (p. 50) (s. n.)!!! Având în vedere 

totuşi felul autorilor de a prelua citate şi păreri alături de abordarea total 

neprofesionistă a problemei este foarte posibil ca Pavel Parasca să nu fi avut în 

vedere aici „apartenenţa etnică‖, ceea ce l-ar descalifica în mod iremediabil. 

De remarcat deci că românii din Transilvania, numiţi în izvoarele 

medievale, „ungureni‖ sunt după aceşti savanţi, „străini‖ faţă de moldovean. 

Prin urmare de ce nu avem în prezent o minoritate etnică numeroasă pe măsura 

frecvenţei predominante a acestui antroponim în Republica Moldova dar şi în 

Moldova apuseană? Şi mai absurdă este identificare unei noi etnii într-un 

reprezentant al ţinutului istoric al Ţării Moldovei, Vrancea!!! Deci - potrivit 

autorilor - vrâncenii sunt un alt popor, nu se precizează însă, în urma unei 

                                       
163 Costică Asăvoaie, Prima reşedinţă domnească a Ţării Moldovei, în Arh. Mold., XXII, 1999, 

p. 117-124; Idem, Rolul reşedinţelor domneşti în consolidarea statului moldovenesc, în Arh. 

Mold., XXV, 2004, p. 209. 
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descoperiri atât de impresionante, dacă ar putea fi români sau nu. Prin urmare, 

probabil – după aceeaşi logică formaţiune prestatală (transpusă în unele cazuri 

în ţinuturi) = etnie – ar trebui să se deosebească, în cuprinsul acestei regiuni 

istorice dintre Carpaţi şi Nistru un alt mozaic de neamuri: vrânceni, 

câmpulungeni, tigheceni, putneni, cârligătureni, celor două ceasureni, 

bârlădeni, vasluieni, ţeţineni, lăpuşneni, orheieni, soroceni etc. 

 De aceea, se pare că, ar fi fost utilă – din capul locului – o definiţie 

exactă a sensului pe care îl comportă pentru Stati & Co. noţiunile de „limbă‖ şi 

„popor‖. Având în vedere cele observate până acum pe marginea „operei‖ 

supuse discuţiei, se poate ajunge la concluzia că se discută până la urmă de 

conceptualizări total diferite. Şi tot de aceea se apelează, la unele surse 

edificatoare, de profil, cum ar fi DEX-ul unde în dreptul acestei voci se află 

acest cuprins: „Limbă – 1. Sistem de comunicaţie alcătuit din sunete articulate, 

specific oamenilor, prin care aceştia îşi exprimă gândurile, sentimentele şi 

dorinţele; limbaj, grai. 2. Limbajul unei comunităţi umane, istoric constituită, 

caracterizat prin structură gramaticală, fonetică şi lexicală proprie‖
164

. 

„Popor – Formă istorică de comunitate umană, superioară tribului şi 

anterioară naţiunii, ai cărei membri locuiesc pe acelaşi teritoriu, vorbesc 

aceeaşi limbă şi au aceeaşi tradiţie culturală‖
165

. 

Sau dacă nu este pe plac o ediţie românească – din oarecare percepţii 

şovine – aceleaşi valenţe sunt mărturisite şi de cercetătorii prestigioaselor 

enciclopedii Larousse: 

„Langue – Système de signes verbaux propre à une communauté 

d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux‖
166

. 

„Peuple – Ensemble d'hommes habitant ou non sur un même territoire 

et constituant une communauté sociale ou culturelle‖
167

. 

Şi Hachette: 

                                       
164 DEX, p. 573. 
165 Ibidem, p. 824. 
166 Larousse, p. 590. 
167 Ibidem, p. 772. 
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„Langue – Ensemble de signes linguistiques et de règles de 

combinaison de ces signes entre eux, qui constitue l'instrument de 

comunication d'une communauté donnée‖
168

. 

„Peuple – Ensemble d'êtres humains vivant sur le même territoire ou 

ayant en commun une culture, des moeurs, un système de gouvernement‖
169

. 

Se poate oferi şi o scurtă definire a etnicului: „Groupement humain 

caractérisé principalement par une même culture, une même language‖
170

. 

Sau, după Larousse: Ethnie – Groupement humain qui possède une 

structure familiale, économique et sociale homogène et dont l'unité repose sur 

une communauté de langue et de culture‖
171

. 

Anume, cu aceste sensuri termenii de „limbă" şi „etnie" sunt percepuţi în 

Europa şi în întreaga lume iar dacă - după cum se observă din lucrătura 

discutată - se au în vedere înţelesuri diferite, dezbaterea acestei problematici 

este inutilă dintru început, lingvistul habilitat la Moscova şi ceilalţi coautori, 

galonaţi sau încă nu, trebuind să se edifice încă din anul I de facultate, deşi şi 

în şcoala generală aceste subiecte nu sunt tabu. 

In finalul consideraţiilor de faţă - trecându-se peste cele cinci lozinci ce ţin 

loc de concluzie - trebuie precizat că variante ale baladei Mioriţa mai sunt 

cunoscute şi în Transilvania; în una de exemplu, intrată în repertoriului lui 

Nicolae Furdui lancu, este vorba despre trei „păcurari", fără vreo specificare 

etnică, ciobanul sacrificat fiind şi cel mai mic. 

Ciudată şi inexplicabilă în textul subcapitolului Despre volohi, este 

prezenţa unei reproduceri cartografice (după V. Gaţac), la p. 27, în care 

volohii, plasaţi în nordul regiunii carpato-nistrene şi la vestul cursului mijlociu 

al Siretului, sunt despărţiţi „în veacurile XIl-XVH" de rusini, aflaţi la 

confluenţa Sucevei cu Siretul şi moldoveni, răspândiţi în restul teritoriului 

carpato-nistrean! Obişnuiţi deja cu etnonimul voloh pentru locuitorii Moldovei, 

se observă că şi aici apar diferenţe, mai sunt şi moldovenii! După o mai veche 

                                       
168 Dictionnaire Hachette, encyclopédique illustré, Hachette Livre, Paris, 1998, p. 1057. 
169 Ibidem, p. 1436. 
170 Ibidem, p. 672. 
171 Larousse, p. 411. 
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vorbă Divide et impera... V. Stati colportează şi aici o diferenţiere care, 

conform cercetărilor minuţioase ale căror concluzii au fost prezentate mai sus 

(indicând şi publicaţiile, spre a fi verificaţi de către cei interesaţi) se dovedeşte 

a fi o mare „basnă" (v. V. Stati, Dicţionar..., p. 23, s. voce). Cât despre cele 

câteva izvoare în care este atestată prezenţa populaţiei româneşti de la est de 

Carpaţi, trebuie remarcată evitarea reproducerii exacte a etnonimului în sursa 

istorică, obligatorie în cazul unor asemenea intenţii revizioniste. Este de prisos 

a remarca faptul că însuşi Vasile Stati se află pe un teren foarte alunecos, ceea 

ce se dovedeşte prin confuzia totală de termeni şi lipsa de probe elocvente în 

aşa fel încât ajunge, din postura de contestatar, să pună echivalenţa între voloh-

walati-valahi (p. 28)! Există însă o serie întreagă de surse istorice care înlătură 

din start abordările de acest gen. Dintre acestea, merită a se face apel, cel puţin, 

la colecţia de acte şi cronici bizantine, întrunită într-un volum Fontes Historiae 

Daco-Romaniae începând cu actele Patriarhiei constantinopolitane în care 

ambele ţări româneşti, de la răsărit şi de la sud de Carpaţi, poartă denumirea de 

Vlahia, una din părţile Ungariei (Ούγροβλαχία
172

) şi cealaltă, numită 

Μαυροβλαχια
173

 (Vlahia Neagră = Vlahia dominată
174

), din părţile Rusiei 

(Ρωσοβλαχία
175

), Μολδοβλαχία
176

. Ultimul nume se regăseşte şi în titulatura 

lui Alexandru cel Bun
177

. Bizantinii foloseau numele de Vlahia (Βλαχία), 

simplu, pentru regiunea Thessaliei, locuită până astăzi de aromâni iar pentru 

diferenţieri faţă de celelalte formaţiuni politice româneşti s-a precizat poziţia 

                                       
172 FHDR, IV, vezi actul din 23 noiembrie 1381, prin care este excomunicat Mitropolitul de 

Paritheorion, p. 219. 
173 Ibidem. Dintre actele patriarhale referitoare la conflictul privind recunoaşterea lui Iosif ca 
Mitropolit al Ţării Moldovei, vezi, cel puţin, actul din mai 1395, p. 242-243. 
174 Vezi consideraţiile lui Dimitre Onciul cu privire la semnificaţiile acestui termen, în Radul 

Negru şi originile Principatului Ţării Româneşti, în Idem, Scrieri istorice, vol. I, ediţie 

îngrijită de Aurelian Sacerdoţeanu, Bucureşti, 1968, p. 385-387. 
175 FHDR, vol. IV,' act din mai 1395, p. 247. 
176 Ibidem, în iulie 1401, în scrisoarea patriarhului Matei către Alexandru cel Bun, p. 272-273. 
177 N. Iorga, Patrahirul lui Alexandru cel Bun: cel dinâi chip de domn român, în AAR MSI, s. 

II, tom. XXXV, 1912-1913, p. 343- 344, republicat în Idem, Studii asupra evului mediu 

românesc, ediţie îngrijită de Şerban Papacostea, Bucureşti, 1984, pp. 159-160. 
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politico-geografică
178

. Istoricul bizantin Dukas, în Cronica turco-bizantină, 

pomeneşte despre „românii (βλαχοί) саrе locuiesc la Lycostomo (Chilia)"
179

; 

Georgios Sphrantzes în Memorii, anii 1407- 1477
180

; de asemenea Macarie 

Melissenos, Cronica (1258-1481)
181

, atunci când relatează despre campania lui 

Mahomed al II-lea în 1476, identifică Moldova - „de unde s-a întors mai mult 

învins decât învingător" – cu termenul Valahia (Βλαχία). Dintre aceiaşi istorici 

bizantini, Laonic Chalcocondil în Expuneri istorice, aduce lămuriri deosebit de 

clare în privinţa etnos-ului, numit de el dacic, ce popula în vremea sa întregul 

spaţiu „de la Nistru pân'la Tisa": „Dacii vorbesc o limbă apropiată de a 

italienilor, dar într-atât de stricată şi deosebită, încât italienii cu greu înţeleg 

ceva, când cuvintele nu sunt exprimate desluşit, încât să priceapă ce ar putea să 

spună‖
182

. Această observaţie, făcută într-un moment atât de îndepărtat de 

zilele în care trăieşte Vasile Stati, ar fi trebuit să-i dea de gândit „istoricului" şi 

„filologului" habilitat astfel încât să facă diferenţă între conţinutul noţiunilor de 

limbă şi de grai. Poate ar fi înţeles că, spre deosebire de italieni, moldovenii şi 

românii, după clasificarea din „studiile" sale îşi înţeleg reciproc „vorbele" chiar 

atunci „când cuvintele nu sunt exprimate desluşit". 

Caracterul vădit răuvoitor şi - în ultimă instanţă - antiştiinţific este atestat şi 

de o frază introductivă a lui V. Stati. Astfel, pentru a nu fi sesizată reluarea 

subiectului privind conflictele dintre voievozii celor două state medievale 

româneşti, se începe cu un crâmpei „din puţul gândirii" asupra tehnicilor de 

scriere a istoriei, ce merită a fi reproduse în cele ce urmează: „ne aplecăm a 

cîta oară asupra clitului de volume, paginile cărora, cînd te uiţi mai bine, au la 

bază dovada covîrşitoare: „Aşa a zis x...". Dacă nu te leneveşti şi vreai (sic!) să 

afli ce a zis, descoperi că el se bazează pe „y", iar acesta - pe „z". Fiind reluată 

şi repetată la nesfîrşit, afirmarea nefondată se generalizează, devine băsnuire" 

(p. 85) şi adaugă un fragment străin, prin care, practic, se repetă. De remarcat 

faptul că Vasile Stati îşi anulează rostul propriei sale bibliografii ataşate 

                                       
178 Op. cit. (Cronica Ianinei), p. 342-349 şi (Cronica ducilor din Cefalonia), p. 350-353. 
179 Ibidem, p. 435. 
180 Ibidem, p. 443. 
181 Ibidem, p. 449. 
182 Ibidem, p. 455. 
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lucrării şi toate concluziile autorilor după care se ascunde, inclusiv tezele 

lingviştilor „români" gen N. Raevskii, V. Şişmariov sau ale altora. 

Orice studiu ştiinţific serios poate prelua şi dezvolta rezultate, idei, 

concluzii sau descoperiri străine doar dacă acestea sunt construite pe o bază 

solidă - în cazul scrierii istoriei pe dovezile izvoarelor scrise şi materiale, 

verificabile mai ales prin obligativitatea indicării surselor. Acestea ar trebui să 

constituie argumentul. Gradul de sustenabilitate şi valabilitate a argumentului 

este conferit de siguranţa sa şi de felul în care se armonizează cu alte surse 

istorice complementare iar nu de „valoarea de piaţă" a celui care îl vehiculează, 

în caz contrar, un atare model de scriere riscă să îngroaşe maculatura 

mediocrităţii. 

Din punct de vedere tehnic, în scopul verificării surselor de inspiraţie şi 

pentru credibilitate, într-un studiu ştiinţific serios şi onest acestea „se 

dezvăluie" în faţa cititorului, prin notele bibliografice plasate la subsol, în text 

sau la final, în ceea ce constituie „aparatul critic", element care lipseşte cu 

desăvârşire la Vasile Stati, după ale cărui asigurări - dacă li s-ar da crezare - s-

ar putea spune că se află sub „patrafirul adevărului". Datorită aparatului critic, 

orice intenţie de forţare a suportului ştiinţific transpare la o primă verificare şi 

este imediat taxată ca atare. Această tehnică de scriere a istoriei, dacă s-ar 

„cerca scripturile" în mod serios, ar putea fi observată încă de la începuturile 

istoriografiei universale, inclusiv la cronicarii noştri. Inclusiv la Manolache 

Drăghici. 

O observaţie, o descoperire validată în timp poate ajunge ea însăşi, datorită 

aplicabilităţii sale, la valoarea de izvor istoric. Un călugăr catolic din sec. XIII 

compara generaţia sa cu nişte pitici care se află pe umerii unui uriaş şi văd mai 

departe decât acesta nu datorită înălţimii lor, ci pentru că profitau de înălţimea 

uriaşului. Altfel spus, experienţa noastră, cu toate „banalităţile" ei cotidiene, 

este formată din numeroasele descoperiri ale strămoşilor, (vezi folosirea 

focului, descoperirea arcului şi săgeţii, a roţii etc.). 

Asemenea şi un cercetător nu se naşte învăţat, cunoştinţele sale principale 

se bazează pe experienţa înaintaşilor săi în domeniul în care activează. 

„Afirmarea nefondată se generalizează, devine băsnuire", cel mai frecvent, în 

cazul studiilor în care unii autori, dintr-o oarecare comoditate sau chiar 
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necunoaştere a „bucătăriei", nu îşi prezintă, în mod corespunzător, 

„instrumentele de lucru". Şi aceste lucruri se studiază încă din primul an la 

Facultatea de Istorie, pe care autorul susţine - se pare, cu acte în regulă - că a 

absolvit-o. De aceea, se poate trece şi la alte ingrediente ce compun 

„crestomaţia" şi se constată o repetare a frustrărilor statiene în privinţa 

inexistenţei unei istorii personale, pentru înfăptuirea căreia invită „să 

drămăluim cele (să admitem) ştiute de iznoavă" (p. 86)! 

Până atunci însă, de observat că filologul habilitat la Moscova în 

problematica limbii române, mare „ahotnic" în stabilirea de etimologii, nu ştie 

despre ce vorbeşte! Verbul „a drămălui" nu are nimic de a face cu „a admite", 

cum îl răstălmăceşte între paranteze, ci vine de la numele, în forma sa arhaică 

(veche), de „dram". Altfel spus, voia „să cântărească"
183

. Şi îşi începe 

cântăritul, pardon, admisul sau... în fine, scapă o „afirmaţie nefondată" de toată 

admiraţia: pe Ştefan cel Mare timp de „12 ani la rând, pînă în 1469, vecina sa 

de sud-vest defel nu 1-a interesat" şi la capătul putinței de convingere: „s-o 

terminăm cu acest subiect incidental: la miazăzi Moldova a avut cea mai 

statornică şi cea mai fidelă vecină - Marea Neagră" (p. 86). Astfel i-a pus 

capăt: între Moldova şi Muntenia a existat un „Mare Canion" şi... gata! A 

„cercat" oare vreo „scriptură"? Ne asigură, ceva mai la vale (p. 91), că a făcut-

o şi că se bazează pe letopiseţul lui Grigore Ureche, „care demonstrează 

integral şi cuprinzător, lipsa oricăror «legături» între Moldova şi Ţara 

Basarabilor (Valahia, Muntenia)". Nesuferita scrupulozitate, dintre celelalte 

câteva „defecte profesionale" ale subsemnaţilor, lipsiţi aici de modestie, 

îndeamnă - şi aici - să se scrie „BA"! Şi printre primele elemente ce vin în 

contradicţie flagrantă cu cele afirmate, în cazul lui Ştefan cel Mare, sunt 

adăpostirea temporară a viitorului domn al Moldovei la curtea lui Vlad Ţepeş 

şi accederea ulterioară a acestuia în scaunul de la Suceava cu concursul 

nemijlocit al oştilor Ţării Româneşti. „Să cercăm scripturile"? Bine...: Şi 

„facem apel" direct la cronicarul Grigore Ureche, care a reţinut pentru 

posteritate următoarele: „După doi ani ai domniei lui Pătru vodă Aron, 

rădicatu-s-au de la Ţara Muntenească Ştefan vodă, feciorul lui Bogdan vodă cu 

                                       
183 Vezi în acest sens şi DEX, p. 319 (s. voce). 160. 
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multă mulţime de oaste muntenească şi den ţară adunaţi, şi au întrat în ţară. Şi 

silind spre scaunul Sucevei, i-au eşit înnainte Pătru vodă Aron pre Siret, la sat 

la Doljeşti, la Tină, şi s-au lovit în zioa de Gioi-Mari, aprilie 12, şi înfrînse 

Ştefan vodă pre Aron. Ci Aron vodă nu să lăsă cu atîta, ci de iznoavă s-au 

bulucit şi al doilea rînd să lovi la Orbie, şi iarăşi izbîndi Ştefan vodă". Iar 

pentru verificarea şi asigurarea reproducerii întocmai a fragmentului din 

izvorul istoric, se indică, la subsol, sursa bibliografică şi - la fel de important - 

pagina
184

. Cel puţin pentru a arăta că nu suntem dintre aceea care citează fără 

să citească. Avându-se în vedere că, letopiseţul de faţă, este cunoscut de autorii 

ineditei mostre de „cugetare molcomă şi cinstită" asupra istoriei moldoveneşti, 

mai pot exista şi în acest caz certitudini în privinţa bunei credinţe, de care 

suntem avertizaţi în primele pagini? 

Dar lui Vasile Stati i se poate reproşa şi că, prin ultimele două subcapitole, 

Idealul virtuţilor (p. 128-129) şi Ştefan cel Mare şi Moldova (p. 129-131), îşi 

dovedeşte măiestria de plagiator, pentru care a şi fost exclus din Uniunea 

Scriitorilor (s.n.). Copiază deci, fără a menţiona acest lucru - fie şi semiotic - 

consideraţiile lui Th. Kirileanu şi ale lui P. P. Panaitescu. Cu această ocazie 

transcrie în mod greşit şi numele lui Alecsandri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
184 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţie îngrijită de Liviu Onu, Ed. Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1967, p. 81-82. 
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Cap III 

Contestarea drepturilor istorice 

 

Din această perspectivă, Vasile Stati începe un nou război cu istoriografia 

românească, despre care afirmă că scrie lucrări comandate politic şi bine plătite 

despre raptul teritorial din 1812 (p. 230-231). „«Basarabologia» înmulţită 

masiv din interese politice nici nu-şi prea ascunde scopurile: de a pune la 

stîlpul infamiei un răpitor de pămînturi străine. Ca pe acest fundal cernit 

diferite campanii nu numai teoretice, intitulate angelic «întregire», «unire», să 

apară ca acţiuni de binefacere". In schimb, istoriografia rusească este obiectivă, 

pentru că „nu s-a simţit obligată să pedaleze pe chestiunea Basarabiei pentru a 

reliefa aspecte favorabile Imperiului rus". In ceea ce priveşte lucrările 

comandate politic, românii au o vorbă: „Hoţul strigă cel mai tare hoţii" iar 

americanii spun: „follow the money". Dacă s-ar lua urma banilor lui Stati n-ar 

fi de mirare spre care piaţă ar putea duce. Apoi, despre istoriografia rusă, 

ingenuă în chestiunea românească - după opinia lui V. Stati - , este suficient a 

aminti aici doar un singur nume, Batiuşov, care, asemenea lui Stati, scria 

istorie comandată, străduindu-se să dovedească faptul că primii locuitori ai 

Basarabiei erau slavi ce ulterior au învăţat latineşte. 

Patriotismul moldovenesc statian, de esenţă antiromânească, jubilează 

printr-un „mare" argument definitoriu: „Basarabia a fost răpită Moldovei" nu 

României, stat care a fost creat ulterior. După calculele sale (lor) decizia de 

unire cu Ţara Românească a fost luată de nici măcar jumătate din populaţia 

Moldovei: „Moldova de Răsărit (dintre Prut şi Nistru) constituia 48% din 

Moldova Mare, cea a lui Ştefan cel Mare (cu 7400 km
2
 mai mare decît 

Moldova rămasă sub otomani). Nordul Moldovei (Bucovina) aflat sub 



126 

 

Habsburgi alcătuia 11% din teritoriul Moldovei Mari. (Deci, în 1862 Valahia 

şi-a alipit numai 41% din întreaga Moldovă; celelalte 59% din teritoriul istoric 

moldovenesc, din populaţia moldovenească, n-au participat la unirea 

proclamată în ianuarie 1862<sic!>). Teritoriul moldovenesc anexat de ruşi 

cuprindea 5 oraşe fortificate: Hotin, Bender, Izmail, Chilia, Cetatea Albă 

(Akkerman), cetatea Sorocii; 17 oraşe şi orăşele, 683 de sate. Potrivit surselor 

statistice ruseşti, în anul anexării Moldova de Est (dintre Prut şi Nistru), ar fi 

avut 300.000 - 340.000 de locuitori" (p. 233). 

În afara faptului că, din punct de vedere teoretic, cel puţin, Vasile Stati nu 

este conştient că nu întotdeauna proporţia teritorială se confundă cu aceea 

demografică, ceea ce, din punct de vedere practic, se confirmă, în cazul 

Moldovei, prin disproporţia numărului de aşezări de la vest la est, mai face o 

dovadă că stă prost cu aritmetica elementară. În lucrarea Histoire politique et 

sociale des Principautes Danubiennes, a cercetătorului francez Elias Regnault, 

apărută la Paris în 1855, se arată că în Moldova trăiau 1.500.000 de oameni, în 

Basarabia 896.000 iar în Bucovina 300.000. Adunând 896.000 cu 300.000 se 

ajunge la 1.196.000, de unde rezultă că raportul este exact invers decât 

sugerează Stati. Dacă în această nouă „istorie a Moldovei" s-ar fi discutat şi 

evoluţia istorică a spaţiului moldovenesc de la vestul Prutului, unde a existat o 

mişcare intelectuală paşoptistă
185

, promotoare a ideilor unioniste, s-au 

organizat nişte divanuri ad-hoc iar pe tronul Principatelor Unite a fost ales, în 

1859, un moldovean, (subl. n.) în persoana lui Alexandru Ioan Cuza, multe 

dintre aspectele „nelegale" ale unirii constatate de Vasile Stati s-ar dovedi pe 

deplin nefondate. Cu atât mai mult nu s-ar vorbi despre o „alipire" a Moldovei 

la Valahia, ci despre unirea celor două Principate, în cadrul căreia aportul 

elitelor şi maselor moldoveneşti nu a fost unul de neglijat. Printre altele, primul 

Principat care a votat unirea a fost Moldova (subl. п.), la 5 ianuarie 1859, 

când a fost ales şi Alexandru Ioan Cuza domnitor, după care a urmat decizia 

                                       
185 Gh. Platon, op. cit.; Idem, Revoluţia de la 1848 în Moldova. Noi puncte de reper şi 

referinţă, în Analele Academiei române, Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, 

seria IV, tom. XXIV, 1999, Bucureşti, 2001; Idem, L'Europe et la revolution roumaine de 

1848, în RRH, t. XXXVII, 1-2, Bucureşti, 1998. 
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Valahiei, la 24 ianuarie, validând pe alesul moldovenilor în fruntea 

Principatelor Unite. Totodată, alegerea de către Adunarea Obştească a Ţării 

Româneşti a lui Alexandru Ioan Cuza s-a datorat şi presiunii populaţiei 

bucureştene. 

Moldoveanul Mihail Kogălniceanu, unul dintre artizanii de frunte a Unirii 

Principatelor române, mare om politic, istoric şi literat, tipărea la Cernăuţi, în 

august 1848, sub forma unei broşuri, Dorinţele partidei naţionale în Moldova, 

în care critica Regulamentul organic iar la încheiere nota: „Românii nu doresc 

nimică mai mult decît acele ce vedem cuprinse în rîndurile de mai sus. A 

reîntemeia relaţiile lor cu Poarta Otomană în spiritul capitulaţiilor lor, 

recunoscute şi de Roşia, a depărta din ocîrmuirea dinăuntru orice influinţă 

străină, primejdioasă şi ilegală, potrivit autonomiei lor, asigurată prin aceleaşi 

capitulaţii, a-şi da toate îmbunătăţirile materiale şi intelectuale de care simţesc 

că ţeara lor are neapărată nevoie, a uni amîndouă Principatele, spre a scăpa de 

îndoitele şi însărcinătoarele cheltuieli ale ţinerii a doi domni, a două ministerii, 

a două administraţii şi a două ştaburi ale oştirii şi totodată a scăpa, poate, prin 

aceasta şi de două isvoare de corupţie - o Unire, care este dictată atît de 

vederat prin aceeaşi origine, limbă, obiceiuri (...)"
186

 (s. n.). La 1 octombrie 

1855, aflat la Iaşi, Mihail Kogălniceanu îşi mărturisea crezul unionist: „Unirea 

Principatelor este dar dorinţa vie şi logică a marii majorităţi a românilor (...). 

Unirea Principatelor este singurul mod în stare de a consolida naţionalitatea 

românilor, de a le da demnitate, putere şi mijloace pentru a împlini misiea lor 

pe pămîntul ce de cătră Cel de Sus li s-a dat spre moştenire (...). 

Unirea Moldavei şi Valahiei singură va depărta conflicte viitoare pe 

ţărmurile Dunării şi ale Mării Negre, singură va consolida pacea în Orient" 

(s. n.)
187

. 

Sunt selectate aici doar două dintre numeroasele exemple de conştiinţă 

naţională, de convingere unionistă a lui Mihail Kogălniceanu, deoarece prin 

încercarea de a le reproduce pe toate s-ar ajunge la un nou volum. De altfel, 

                                       
186 Mihail Kogălniceanu, Texte social-politice alese, volum alcătuit de Dan Berindei (coord), 

Bucureşti, p. 1967, p. 154. 
187 Ibidem, p. 185. 
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Mihail Kogălniceanu îşi are sorgintea pe pârâul Cogâlnic, în actuala R. 

Moldova. Tatăl său a cumpărat locul cu casele din Iaşi, unde în prezent se află 

Muzeul „Mihail Kogălniceanu", cu banii luaţi de pe moşia de la Cogâlnic. Prin 

urmare, unul dintre fruntaşii care au pregătit şi au înfăptuit Unirea de la 1859 

nu era numai moldovean dar... era şi de la răsărit de Prut, ceea ce ar trebui să 

dea şi mai mult de gândit suporterilor lui V. Stati. Nu lipsit de importanţă este 

de a aduce la cunoştinţa lui Vasile Stati cu ai săi şi a reaminti oamenilor 

normali - din punctul nostru de vedere - că textul pentru Hora Unirii, veritabil 

imn al evenimentului din ianuarie 1859, a fost scris de către Vasile Alecsandri, 

„bardul de la Mirceşti", un moldovean care a scris şi „Cântecul gintei latine", 

poezie recunoscută la vremea ei de elita literară europeană printr-un premiu 

despre care lăsăm plăcerea lui Vasile Stati să-și lămurească ortacii. Şi-i mai 

facem o recomandare de lectură - din acelaşi autor - în care sigur se va regăsi: 

Sandu Napoilă ultraretrogradul sau / şi Clevetici ultrademagogul. Dar aici ne 

vom rezuma la a reda doar Hora Unirii: 

 

„Hai să dăm mână cu mână 

Cei cu inimă română, 

Să-nvârtim hora frăţiei 

Pe pământul României! 

 

Iarba rea din holde piară! 

Piară duşmanii din ţară! 

Între noi să nu mai fie 

Decât flori şi omenie! 

 

Măi, muntene, măi vecine, 

Vină să te prinzi cu mine, 

Şi la viaţă cu unire, 

Şi la moarte cu-nfrăţire! 

 

Unde-i unul, nu-i putere 

La nevoi şi la durere. 
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Unde-s doi, puterea creşte 

Şi duşmanul nu sporeşte. 

 

Amândoi suntem de-o mamă, 

De-o făptură şi de-o samă, 

Ca doi brazi dintr-o tulpină, 

Ca doi ochi într-o lumină. 

 

Amândoi avem un nume, 

Amândoi o soartă-n lume. 

Eu ţi-s frate, tu-mi eşti frate, 

În noi doi un suflet bate! 

 

Vin' la Milcov cu grăbire, 

Să-1 secăm dintr-o sorbire, 

Ca să treacă dramul mare 

Peste-a noastre vechi hotare, 

 

Şi să vadă sfântul soare, 

Într-o zi de sărbătoare, 

Hora noastră cea frăţească 

Pe câmpia românească!" 

 

Reproducerea poeziei am făcut-o pentru a arăta că se poate scrie şi în 

manieră statiană dar în celălalt sens. Şi punctum! 

Ura lui Vasile Stati faţă de tot ceea ce este românesc se dezlănţuie, din nou, 

în paginile privind unirea Basarabiei cu Ţara, din 27 martie 1918. Pentru a 

compromite valoarea istorică a voinţei legitime a populaţiei româneşti aflată 

sub ocupaţie rusească, fostul nomenclaturist caută orice elemente 

compromiţătoare, dacă nu le are, le creează şi le amplifică. Pentru aceasta se 

lasă pradă unor mărturii izvorâte, mai ales, din orgolii şi frustrări personale, 

regăsibile în orice împrejurare istorică şi mediu politico-social, inclusiv în 

cadrul Partidelor Comuniste - în ciuda principiului internaţionalist - de ieri şi 
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de astăzi. Aşa ajunge să găsească în Sfatul Ţării organismul „corupt de străini" 

(p. 263), cel care a reorientat hotărârile Congresului ostaşilor basarabeni a 

cărui creaţie a fost şi care nu reprezenta toată populaţia Basarabiei. Acesta 

făcea aranjamente, nu avea sprijinul oamenilor, mulţi membri colaborau pe 

ascuns cu autorităţile române „că-i laie, că-i bălaie", că „puterea reală" de la 

Chişinău o deţineau de fapt bolşevicii, care pledau pentru Rusia (p. 269) şi că - 

prin urmare - chemarea armatei române pentru a restabili ordinea, tulburată de 

dezertorii ruşi şi elementele armatei ţariste, înţesată de bolşevici, în Basarabia a 

fost un act ilegal. În urma acestor lamentaţii trage concluzia: „nici o parte - 

filorusă, nici alta - filoromână n-a întrebat populaţia: ce crede ea despre acest 

tîrg politic" (p. 269). Dar Rusia s-a interesat vreodată dacă la 1812 sau 1940 

populaţia Basarabiei şi-a dorit „eliberarea"? De unde atâta democratism la 

Vasile Sati, mai ales când vorbeşte despre democraţia altor generaţii?? 

Şi apoi uită să precizeze că populaţia a avut totuşi prilejul să se pronunţe în 

chestiunea unirii Basarabiei cu România. Uită să spună că oamenii adunaţi în 

oraşul Bălţi au cerut pentru întâia oară înfăptuirea acestui mare act naţional, 

urmaţi fiind de cei din Soroca, anticipând hotărârea luată, în acest sens, de 

Sfatul Ţării, la 27 martie 1918. Nu întâmplător, oraşul Bălţi a suferit cele mai 

groaznice răzbunări ale ocupanţilor, o bună parte din populaţia românească 

fiind deportată în Siberia, fiind repopulat cu etnici ruşi şi ucraineni în timpul 

puterii sovietice. De aceea, astăzi, oraşul Bălţi este recunoscut ca centru al 

vorbitorilor de limbă rusă, în mijlocul unui teritoriu populat cu preponderenţă 

de români. Dealtfel, cele mai supuse rusificării cu „specialişti" aduşi „de la 

capătul lumii" au fost aşezările urbane ale Basarabiei; faptul că - înainte de 

1990 - aici nu puteai auzi vorbindu-se decât ruseşte nu are nevoie de vreo 

certificare suplimentară, fiind încă viu în memoria colectivă. Fenomen înţeles 

nu doar prin preferinţele etnicilor ruşi/ucraineni de a se aşeza la oraşe, evitând 

munca de la sate, ci mai mult pentru a dilua consistenţa etnică din aşezările 

urbane, acolo unde dintotdeauna a existat mediul propice pentru activizarea 

unor grupări intelectuale progresiste şi care pot dobândi caractere identitare. 

Or, se ştie deja, din nenumărate exemple istorice, că satul - cufundat în 

perpetuarea ciclului ancestral - a fost în permanenţă cu un pas în urma oraşului, 

a fost, prin urmare, mai conservator. Aceste lucruri sunt foarte bine cunoscute 
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de localnici, sunt cunoscute şi cauzele pentru care vechiul oraş românesc Bălţi, 

a devenit în mai puţin de un deceniu o urbe de „specialişti" ruşi şi ucraineni. 

Deznodământul final, ce ar vrea să insinueze lichidarea tinerei Republici 

Democratice Moldoveneşti sub loviturile românilor „expansionişti", îl amână 

puţin, pentru a-1 face mai tragic, când enunţă câteva idei despre începerea unor 

acţiuni identitare la Tiraspol, Congresul moldovenilor solicitând totodată 

unirea cu Basarabia. Dar acest act de unire a celor două maluri nistrene a fost 

brusc întrerupt de subtitlul „Ocupaţi Basarabia!" (p. 270). 

Statul Român este - după Vasile Stati - expansionist, alarmând în această 

privinţă chiar şi Austria şi Germania, ţări cu care s-a aliat împotriva Rusiei, 

„prietena" din 1877-1878. Prietena care, prin tratatul de pace de la San Stefano, 

jinduia la cele trei judeţe româneşti din sudul Basarabiei, cea care a fost salvată 

de armatele româneşti de la un dezastru răsunător în faţa turcilor şi care apoi – 

plină de recunoștință - a refuzat recunoaşterea statutului de cobeligerantă a 

României. O mare nedreptăţită, fostă aliată a Rusiei în războiul ruso-turc din 

1877-1878, a fost şi Serbia, respinsă şi ea de la negocierile de pace şi supusă la 

cesiuni teritoriale
188

. Probabil că aici, după cum s-ar aştepta Stati, Rusia a 

întrebat populaţia teritoriilor nou-acaparate dacă acceptă noua ordine. 

La pagina 274, ni se spune că invazia românească în Basarabia încălca 

„sfidător, începînd cu 7.12.1917, prevederile Tratatului de alianţă din 

4.08.1916 (dintre România şi Rusia, Marea Britanie, Franţa), prin faptul că 

regatul român năvălea asupra unuia din aliaţii săi". Mai jos, Stati susţine că, 

„deşi era lipsită de apărare, populaţia Republicii Democratice Moldoveneşti îşi 

manifesta deschis atitudinea duşmănoasă faţă de intervenţionişti" şi oferă 

câteva exemple: Leova, Ghidighici, Corneşti, Bălţi şi Bender. Asupra 

caracterului prezenţei militare româneşti în Basarabia, revine la pagina 298 

notând că „Toată lumea politică, militară - şi germană şi austro- ungară şi 

franceză şi americană şi engleză şi mai ales, cea română - ştia că, ocupînd în 

ianuarie 1918 Republica Democratică Moldovenească, România a săvîrşit o 

agresiune, un act nelegal". 

                                       
188 N. Ciachir, op. cit., p. 233-250. 
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Să o luăm de la capăt: în primul rând, cea care a încălcat prevederile 

Tratatului mai sus amintit a fost Rusia, prin încheierea păcii separate cu 

Puterile Centrale. Faptul că armata română a intervenit - la cererea nucleului de 

guvernământ instituit la Chişinău - pentru a restabili ordinea tulburată de 

bandele bolşevice era în deplină concordanţă cu practicile internaţionale (vezi, 

printre altele, şi astăzi prezenţa de trupe militare cu misiune de pacificare în 

regiunile fierbinţi ale lumii). În localităţile mai sus amintite armata română nu 

s-a ciocnit cu populaţia, ci cu aceste bande. Totodată, armata română a 

intervenit în Basarabia la chemarea Sfatului Țării și nu a determinat prin 

prezența sa luarea vreunor decizii în acest sens, așa cum modelul a devenit o 

practică a expansionismului rusesc.  

În ceea ce priveşte reacţia lumii politice şi militare străine faţă de prezenţa 

românească în Basarabia, trebuie arătat că guvernul român a consultat pe 

reprezentanţii puterilor aliate, primind următoarele răspunsuri: un răspuns 

evaziv din partea reprezentantului Italiei; Anglia a declarat că nu se opune 

unirii Basarabiei cu România; reprezentantul S.UA. a recomandat să se facă 

unirea iar ministrul Franţei, Saint-Aulaire, a recomandat lui I. Inculeţ: ‖Faceţi 

unirea cât mai repede. Nimeni nu se va găsi printre aliaţi, care să nu sprijine 

acest început al înfăptuirii României Mari". 

Vasile Stati se învârte pagini întregi „în jurul piersicului", căutând a 

sublinia caracterul ilegal al intervenţiei româneşti în Basarabia şi la actul unirii 

acesteia cu Ţara, repetând la nesfârşit - ca să se întipărească bine în memoria 

cititorilor săi - ceea ce a rezumat într-o singură frază, la pagina 299-300: 

„Actul «unirii» din 27.11.1918 este nul şi neavenit ab initio. Nu avea nici o 

valoare istorică, nici un temei juridic chiar în momentul săvîrşirii. De altfel, ce 

fel de «unire» putea fi între o parte ocupantă - România regală şi una cotropită 

- Republica Democratică Moldovenească? În condiţiile stării de asediu?!" În 

primul rând, repetarea insidioasă a formulei „România regală" nu are legătură 

cu esenţa actului istoric deoarece urmând aceeaşi logică, Rusia este vinovată că 

a fost „ţaristă". 

Apoi - pentru că presupune statalitatea de jure a teritoriului Basarabiei post 

1917 -, un act juridic votat de Parlamentul unei ţări cu majoritate de voturi nu 

poate să fie nul ab initio. Acest lucru, Vasile Stati îl putea afla dacă răsfoia 
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puţin măcar Constituţia actuală a Republicii Moldova, la capitolul IV, privitor 

la Parlament, art. 74 (1- 2) unde ar fi aflat că o hotărâre a Parlamentului se 

validează cu majoritatea voturilor deputaţilor
189

. Cât despre starea de asediu - 

făcând aluzii şi la Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova, din 1991 

- aceasta era cauzată de bandele bolşevice care ameninţau suveranitatea şi 

ordinea internă a ţării şi nu de frica guvernanţilor faţă de popor, aşa cum 

sugerează V. Stati. Totodată, însăşi Declaraţia de independenţă a Republicii 

Moldova, din 27 august 1991, s-a validat în Parlament cu o majoritate 

covârşitoare şi sub presiunea mulţimii. A lumii revoltate şi hotărâtă să-şi 

impună voinţa peste „aranjamentele" ce se puteau face şi de care erau capabili 

unii „reprezentanţi ai voinţei populare" (sic!). Avându-se în vedere numărul 

impresionant de cetăţeni, depăşind de trei ori, cel puţin, cifra legală de 200.000 

de oameni, admisă în R. Moldova pentru revizuirea „documentului de căpătâi" 

al statului
190

, acest act intră în perfectă consonanţă juridică şi trebuie perceput 

ca atare. 

În privinţa documentelor din care citează Vasile Stati pentru a defaima 

libera opţiune a Sfatului Ţării în decizia de unire cu Ţara, pentru demonstrarea 

nelegitimităţii hotărârii luate prin neconstituirea cvorumului şi despre căinţa 

unor deputaţi ai Sfatului Ţării, avându-se în vedere „bunăcredinţa" acestui 

aparatcik, alături de pregătirea sa lacunară pentru a vehicula şi interpreta 

izvoare istorice, ne mărturisim îndoiala. Dacă s-a tot vorbit despre o 

„crestomaţie" ar fi fost de aşteptat o publicare, fară intervenţiile sale, a tuturor 

acestor materiale, deşi nici măcar un asemenea demers, pus sub acest nume, nu 

poate înlătura suspiciunea exprimată aici. Surprind, mai ales, cuvintele, puse în 

gura căitului Savciuc, despre faptul că unirea cu România a impietat cadavrele 

celor „care au putrezit prin închisorile Siberiei" (p. 303). Ori Savciuc nu a 

realizat că spunea o mare inepţie, ori Stati s-a lăsat prins în vâltoarea emoţiilor. 

Cum putea fi un act de rupere din braţele călăului, responsabil de „pohod na 

Sibir" şi de revenire în graniţele naţionale fireşti o necinstire a memoriei 

                                       
189 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994 (cu modificări şi completări), în 

Monitorul Oficial al Republicii, nr. 1 din 12.08.1994. 
190 Ibidem, art. 141 (1), a. 



134 

 

victimelor arbitrajului rusesc? O aberaţie mai mare nici că se putea! Din nou 

tov. Vasile Stati a gândit cu voce tare. Apoi, moralmente vorbind, cât de 

justificată era respectarea voinţei naţionalităţilor proaspăt colonizate de ruşi, 

într-un pământ asupra căruia nu aveau nici legitimitate istorică şi în care nu 

constituiau nici măcar pe departe majoritatea. Cât de mult se permitea de către 

„centrul democraţiei universale", Moscova, exprimarea voinței minorităţilor 

naţionale? 

Exemple demne de luat în seamă, privind felul Moscovei de a respecta 

voinţa popoarelor cărora le-a impus „eliberarea", există la tot pasul, nu numai 

dintre acelea care afectează pe români. Este suficient a pomeni aici despre 

zidul Berlinului sau despre pâraiele de sânge care au curs în Ungaria, în 1957, 

când maghiarii urmăreau înlăturarea „ordinii" socialiste, asigurată de soldaţii 

ruşi. Din istoria mai recentă, din timpul ultimului conducător al URSS, Mihail 

Gorbaciov rămâne încă vie intervenţia în forţă a tancurilor moscovite peste 

mulţimea protestatară de la Vilnius. 

Pe de altă parte, atâta timp cât tov. Vasile Stati tratează cu dualitate frivolă 

problema celor două „stăpâniri", s-ar da dovadă de imaturitate să se intre în 

joc. Se simte doar nevoia unor mici atenţionări adresate cititorilor. 

Prin anexarea Basarabiei în 1812, de către Rusia - fără a se organiza vreun 

„referendum" special în rândul populaţiei - s-a creat un precedent istoric, deja 

acest act de violentare a dreptului istoric al popoarelor nu mai necesita o 

sancţionare juridică pentru a fi reparat. Şi, mai ales, cel vinovat de infracţiune 

nu ar trebui să aibă căderea morală - cel puţin - a arăta cu degetul spre 

încălcarea principiilor de drept internaţional în acţiunea păgubitului de a-şi 

recupera dauna. Şi aceasta indiferent dacă statutul păgubitului a suportat 

modificări. După orice legislaţie democratică, un păgubit are dreptul la 

redobândirea celor înstrăinate, indiferent dacă ulterior s-a căsătorit, cea care 

poate să revendice paguba este familia, în cazul răpirilor de copii, părintele 

reintră în drepturi indiferent de voinţa minorului, chiar dacă - între timp - 

tutorele de drept şi-a schimbat statutul social. Altfel spus, ca să înţeleagă tov. 

V. Stati cu toţi colaboratorii lui: drepturile Moldovei asupra Basarabiei au fost 

preluate de statul pe care 1-a format între timp prin unirea cu Valahia. Nu se 

mai poate vorbi deja, după 1859, despre Valahia şi Moldova ca state, pentru că 
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acestea nu există, tot aşa cum nu mai existau la această dată cnezatele 

Novgorod-ului, Vladimirului şi Moscovei. Exista România, după cum exista şi 

Rusia. în 1812, Imperiul ţarist a răpit un teritoriu fără personalitate juridică, 

instituţiile centrale, tradiţionale, atributele puterii de stat ale Moldovei 

moştenite de secole au rămas să funcţioneze la laşi, până în 1859, contopindu-

se apoi cu structurile politico- administrative ale Munteniei. Nefiind în 1812 o 

formaţiune statală - ci doar un teritoriu obişnuit al Ţării Moldovei, 

depersonalizat, printre altele, chiar şi prin delimitarea seculară a ţinuturilor, 

care nu ţineau cont de linia Prutului, graniţa artificială de acum, organismele ei 

„reprezentative" de până la 1917, create ulterior cu concursul nemijlocit al 

ocupanţilor, puteau, din această perspectivă, să nu fie recunoscute ca parte 

contractuală, după cum nici nu s-a întâmplat dinspre puterile europene. Nu se 

mai poate vorbi despre interese ale Munteniei şi interese ale Moldovei, acestea 

s-au contopit într-unui singur: al României, care a preluat în întregime toate 

tradiţiile de teritorialitate şi drepturile istorice ale provinciilor constituente. 

Bucureştii nu mai sunt capitala Valahiei, ci a României, deşi denumirea apare - 

oficial - mai târziu. De aceea, chiar dacă au fost consultaţi martorii europeni, 

alături de obţinerea acceptului populaţiei basarabene, reprezentată de Sfatul 

Ţării, aceste măsuri puteau fi exceptate de autorităţile române din perspectiva 

principiilor de drept istoric ce au fost conturate mai sus. Actul de 

„personalizare statală" a teritoriului dintre Prut şi Nistru este unul foarte târziu 

şi nefiresc, în 1918, din cauza gradului de reprezentativitate al „aleşilor" şi mai 

mult a justificării fiecărui individ politic, nici într-un caz prin prisma vreunui 

drept istoric. Prin organizarea RSSM şi funcţionarea acesteia în cadrul 

Imperiului sovietic nu se poate identifica, la propriu, o construcţie statală, ci 

mai mult una districtuală, cu sensul de subunitate administrativă. Nici măcar 

sovieticii nu au recunoscut, de facto, statalitatea acestui pământ, grăitoare în 

acest sens fiind absenţa unor importante instituţii de stat cum este armata 

naţională, de altfel tradiţională în percepţia ruşilor deveniţi sovietici. Ceea ce a 

urmat în 1991, prin decretarea independenţei şi suveranităţii Republicii 

Moldova, a fost din nou, din punct de vedere juridic, la limita dreptului istoric, 

nefiind departe - din punct de vedere strict tehnic - de modelul transnistrean, 

condamnat şi nerecunoscut de organismele europene. Recunoaşterea statalităţii 
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spaţiului purto-nistrean din partea României şi din partea altor state ale lumii, 

s-a datorat împrejurărilor foarte sensibile. Actul a survenit în momentul în care, 

în lipsa unei „autorizări" ale organismelor de drept internaţional s-ar fi admis 

indirect şi intervenţia Moscovei. Totodată, problema Basarabiei a fost abordată 

de observatorii internaţionali laolaltă cu celelalte identităţi statale înghiţite de 

tăvălugul sovietic şi aşezate la rangul de „republici unionale surori". De aceea 

s-a ajustat, în mod eronat desigur, statutul din cadrul Imperiului defunct, 

identic cu ale celorlalte dar, în acest caz, artificial. 

Statutul politico-juridic al interfluviului pruto-nistrean, până în anul 1991, 

este asemănător cu acelea ale Cadrilaterului, vestului Banatului, nordului 

Bucovinei, judeţelor de sud ale Basarabiei, a Transnistriei, a zonei Renane, a 

coastei Dalmaţiei, a Corsicii, a regiunii din estul Finlandei, ocupată de ruşi etc. 

şi diferit de cel pe care 1-a avut Transilvania, „Moldova de vest", Ţara 

Românească, atributele puterii lor contopindu-se într-unul comun; republicile 

italiene Genova, Veneţia, Florenţa, regatul celor Două Sicilii, Ragusa etc., 

care, de asemenea, și-au transferat, prin unire, toate atributele puterii de stat 

noului organism politic, Italia; la fel s-a întâmplat cu statele germane, şi chiar 

cu vechile cnezate ruseşti. 

Toate „adunările" din Basarabia, din 1918, indiferent de orientarea lor 

politică - privite şi în mod simplist - nu aveau tradiţia şi nici rădăcinile istorice 

care să le permită să delibereze asupra sorţii acestui pământ. Asemenea cădere 

revenea, în mod exclusiv, statului român care a preluat atributele puterii 

juridice, de stat, ale Moldovei, ţară constitutivă, nu ocupată. Toate demersurile 

de recuperare ale acestei regiuni puteau fi întreprinse de partea română fară a 

consulta „statul" Basarabia, care nu se putea legitima istoriceşte, ca un partener 

juridic; la celălalt capăt se afla Imperiul ţarist. 

Despre care „moştenire naţional-statală" în Basarabia vorbeşte atunci 

Vasile Stati (p. 338)?! De aceea, teritoriul pruto-nistrean nici nu poate avea o 

istorie distinctă! Din aceleaşi considerente „nici militarii (canadieni, francezi, 

români, ruşi), nici diplomaţii, disputând soarta teritoriului dintre Prut şi Nistru, 

nici unul nu a amintit măcar că este vorba de Republica Democratică 

Moldovenească" (p. 296), chiar dacă şi-a proclamat independenţa la 

24.01.1918. Pentru că era vorba despre soarta unui teritoriu, răpit şi nu despre 
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o ţară. Diferenţa conceptuală dintre cei doi termeni, din punct de vedere juridic 

şi istoric, este mare şi evidentă pentru cei ce gândesc cât mai apropiat de 

obiectivitate. Totodată, observaţia - de mai la vale - că „Rusia Sovietică, din 

1922 - URSS, Statele Unite ale Americii niciodată, nicicînd n-au recunoscut 

ocuparea de către România regală a Republicii Democratice Moldoveneşti, 

proclamate la 2.12.1917, Independente (din 24.01.1918)" (p. 337) nu are temei 

juridic. 

Prin reciprocitate Ţara Moldovei nu a recunoscut vreodată legalitatea 

răpirii Basarabiei de către Rusia pentru a aştepta o validare specială rusească şi 

internaţională a Marii Uniri din 1918. Totuşi, pentru se a confirma drepturile 

sale asupra acestui teritoriu, România a recurs şi la acest demers. Este inutilă 

deja trimiterea la prezenţa forţelor armate româneşti pe teritoriul Basarabiei 

înainte şi în timpul actului din 27 martie, dacă poate fi sau nu vorba despre 

ocupaţie militară. Această discuţie este pur şi simplu inutilă. In poziţia de 

ocupantă sau de eliberatoare, în acele momente, România şi-a impus 

autoritatea într-un teritoriu asupra căruia avea drepturile sale istorice. 

Aproape inutile pentru compromiterea drepturilor pe care România le are 

asupra teritoriului dintre Prut şi Nistru devin şi acuzele, deseori exagerate cu 

bună ştiinţă, aduse în privinţa caracterului sever, şi a abuzurilor din partea 

autorităţilor României Mari în Basarabia (p. 301- 308, 313). Indiferent de 

calitatea morală şi nivelul de educaţie ale unor funcţionari care au săvârşit 

nedreptăţi asupra unor persoane din Basarabia, în perioada interbelică, acestea 

nu pot afecta caracterul legitim al instaurării şi funcţionării administraţiei 

româneşti în Basarabia. Pe de altă parte, trebuie extrasă de aici o serie întreagă 

de indivizi-reclamanţi, acuzatori, postaţi în victime „nevinovate", desigur, fără 

a nu recunoaşte şi abuzurile propriu-zise. Arbitrarii ale funcţionarilor români 

(înţeleşi în Basarabia în mod eronat doar printr- un singur cuvânt, „jandarmi"), 

nu sunt semnalate doar pe teritoriul dintre Prut şi Nistru, ci pe întreaga 

suprafaţă a României Mari, ceea ce nu le justifică, dar trebuie privite ca 

reflecţii ale nivelului de pregătire a fiecărei persoane în parte, a calităţii actului 

administrativ pe care a fost investit să-1 asigure, potrivit atribuţiilor ce i-au 

revenit fiecăruia. Datorită caracterului de reprezentaţivitate a guvernării în 

teritoriu, pe care îl implică membrii aparatului administrativ - din care au făcut 
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parte şi cetăţenii de la faţa locului - o parte din „vină" a avut-o şi statul român, 

în ansamblu. Adesea însă, pe bună dreptate, nu statul România Mare constituie 

subiectul oprobiului, ci „jandarmul român" cel care „a ştiut" să-1 reprezinte, 

aşa cum 1-a reprezentat, în teritoriu. Trebuie să se recunoască, totuşi, că există 

şi alte tipuri de percepţii ale „jandarmului român", de la sat la sat, de la regiune 

la regiune şi chiar de la om la om. Deşi îi este subliniată severitatea exagerată, 

numeroase voci din Basarabia, îi mai atribuie şi calificative gen 

„corectitudine", „onestitate". În fond, fiecare funcţionar român a contribuit la 

crearea, în propria arie de competenţă, a percepţiei colective, generalizate 

finalmente asupra întregii stăpâniri. Totodată, victimele cu vină sunt şi cele 

mai aprige defăimătoare ale instituţiilor româneşti din perioada interbelică. 

Fenomenul de faţă nu este o noutate: foarte greu se pot lega sentimente de 

simpatie între infractori şi apărătorii legii. 

Mai există un aspect ce merită atins aici, în privinţa abuzurilor. Nu trebuie 

exclusă aici suspiciunea, firească, pe care o aveau reprezentanţii administraţiei 

româneşti faţă de noii cetăţeni. Se ştie că în Basarabia, după retragerea 

stăpânirii ruseşti, au rămas şi o serie de elemente ostile noului regim (bolşevici, 

simpatizanţi ai ţarului, foşti funcţionari), aceştia constituind principalii actori ai 

acţiunilor subversive ale Rusiei bolşevice pe teritoriul României Mari. 

Simpatizanţi ai vechilor stăpâni au existat şi în celelalte provincii care s-au unit 

cu România în 1918. Multe atitudini extreme ale autorităţilor române pot fi 

văzute deci şi prin prisma suspiciunii, a stării tensionate, în urma cărora nu 

întotdeauna s-au luat deciziile cele mai potrivite, suferind uneori şi oameni 

nevinovaţi. 

Nici măcar pătura intelectualităţii basarabene nu a prezentat mai multă 

siguranţă. Mulţi dintre aceştia, cadre didactice, preoţi, medici etc. au fost şcoliţi 

în Rusia, fiind recunoscută, încă de atunci, priceperea şcolii moscovite, pe 

lângă aceea de a iradia ştiinţă şi de a perverti oameni, idei şi sentimente. 

Exemplul tipic, cel mai apropiat şi reuşit, al acestei tradiţionale producţii, dar 

care nu excelează în prima parte - ştiinţa - fiind nimeni altul decât însuşi Vasile 

Stati. Nu este însă şi modelul cel mai fericit, întrucât nu are nivelul de pregătire 

corespunzător cerinţelor, nu este nici măcar pe departe specialistul care să 

poată înclina cât de cât balanţa, dimpotrivă a compromis-o, prin 
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superficialitatea dovedită la tot pasul. Această realitate ar trebui adusă şi la 

cunoştinţa prestigioaselor instituţii ştiinţifice moscovite. 

Alte noi fantezii statiene au ca punct de plecare odiosul pact Ribbentrop-

Molotov, dezavuat în prezent de toată lumea civilizată dar în viziunea 

simpatizanţilor lui V. Stati „numai a delimitat sfere de influenţă" şi că în acel 

moment - de punere în practică „Republica Moldova (sic!) era cotropită de 

România regală" (p. 342). Modul în care cele două state înţelegeau să dispună 

de soarta altor popoare, prin instituirea „sferelor de influenţă" - formulă 

regăsită în limbajul diplomatic rusesc şi în prezent - pare să fie în ordine. Unde 

mai trebuie precizat că statul Republica Moldova exista - după doctorul în 

istorie Vasile Stati - mult înainte de 1991! Prevederile Tratatului de la Paris, 

din 10 februarie 1947, care a pus capăt celui de-al doilea Război Mondial, nu 

ţin cont de stipulările Pactului Ribbentrop-Molotov, că dacă românii se trezesc 

să conteste soluţiile prin care s-a ajuns în 1947, ei înşişi ar putea fi defavorizaţi 

prin modificarea graniţelor de vest. Realitatea este că - cel puţin în privinţa 

problemei româneşti - s-a procedat întocmai, Basarabia şi Bucovina au fost 

înghiţite „regulamentar" de cea de a doua parte contractantă a pactului arbitrar 

căreia, aflată fiind în poziţia de învingătoare, nu i se putea contesta cel puţin 

moralitatea „istorică" a pretenţiilor sale pe seama altui stat. Aici a fost vorba 

despre dictatul victorioşilor asupra celor învinşi, deşi nu toţi trebuiau să fie 

consideraţi ca atare, după cum ar fi procedat şi partea adversă, în cazul în care 

sorţii ar fi fost de partea sa. România a fost marea nedreptăţită: fiind a patra 

putere europeană care a contribuit la înfrângerea nazismului, a fost trecută în 

rândul statelor înfrânte - desigur, pentru a satisface mai uşor pretenţiile 

Moscovei sovietice - graniţele ei, constituite istoric şi legitim, recunoscute de 

comunitatea internaţională înainte de 1939, fiind mult reduse „din mila şi 

spiritul justiţiar" a unei noi comunităţi internaţionale, dând curs Pactului 

Ribbentrop-Molotov. Faptul că Pactul Ribbentrop-Molotov „în genere n-a 

delimitat nici un fel de graniţe în sud-estul Europei" (p. 343) s-a văzut, în afară 

de cazul românesc (în timpul răpirii Basarabiei, la 28 iunie 1940, URSS şi 

Germania nazistă erau în relaţii amicale, susţinându-se reciproc în punerea în 

aplicare a înţelegerii) şi la scindarea Poloniei, când ambele puteri - fiecare cu 
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ideologia sa de „salvatoare" - şi-au strâns mâinile exact pe linia de demarcaţie 

care, după Stati, reprezenta noi „sfere de influenţă". 

Totodată, „din aceeaşi milă a comunităţii internaţionale", prin tratatul din 

1947 au căzut la discreţia Moscovei şi alte popoare din Europa de Est, care 

trebuiau să se constituie în „sfera de influenţă a eliberatorului". Nici măcar 

anul dezrobirilor naţionale, 1989, nu a reuşit să distrugă acest concept din 

simţirea unora ca Vasile Stati prin care victimelor li se minimalizează dreptul 

propriu la libertate. 

Printr-o declaraţie oficială a României de a se restabili situaţia din 

august 1939, de revenire şi a teritoriului paito-nistrean la situaţia juridică şi 

administrativă de atunci, între graniţele istorice şi etnice ale românităţii, nu ar 

fi avut cum să fie afectate celelalte graniţe. în ceea ce priveşte tratatul din 

1947, acesta a reprezentat un nou act de arbitraj european şi mondial care nu a 

respectat şi nici nu a fost interesat de soarta celor afectaţi. Dacă cel puţin una 

dintre părţile cu „drept de exprimare" la masa tratativelor ar fi fost recunoscută 

ca o putere totalitară, nedemocratică şi imperialistă - aşa cum a fost Moscova 

ţaristă, apoi sovietică, cea care şi-a justificat interesele, nu tocmai ortodoxe, în 

virtutea puterii militare şi a circumstanţelor -, indiferent de actualitatea juridică 

a contractului diplomatic, ar fi fost anulate cel puțin anumite consecințe. 
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Cap IV 

împotriva... statului şi concetăţenilor săi 

 

Principala „realizare" semnată de V. Stati ce stă la temelia acestui demers 

al nostru are „hibe" încă dintru început. Pe coperta I este reprezentată harta 

Ţării Moldovei din periaoda în care a fiinţat între limitele sale maxime, în 

vremea lui Ştefan cel Mare, doar între anii 1465 - 1484. există mai multe 

nedumeriri legate de concepţia acestei hărţi, unele dintre ele fiind sesizate şi de 

către Ion Eremia (v. textul inclus în acest volum). Pentru o mai bună înţelegere 

a viciilor acestei hărţi şi a mesajului periculos pe care îl transmite voi prezenta 

toate acestea punctual: 

1. Titulatura „Moldova", sugerată pentru perioada precizată mai sus 

prin culoare, acoperă partea aflată astăzi între graniţele statului român, actuala 

Republică Moldova - fară Transnistria, care este totuşi marcată prin culoare - şi 

aceasta este un fals grosolan - şi regiunea de sud, aflată azi în componenţa 

Ucrainei. Omite ca titulatura să marcheze, pe lângă Transnistria, şi Bucovina 

de Nord aflată actualmente în aceeaşi administraţie ca şi regiunea de sud. 

2. În vremea lui Ştefan cel Mare nici Chişinăul şi - cu atât mai mult! - 

nici Tiraspolul nu erau mai importante decât, de exemplu, Siret sau Vaslui. 

Atunci ce caută pe această hartă primele aşezări menţionate? 

3. Dacă Vasile Stati - de fapt grupul Vasile Stati, după cum se 

demonstrează în demersul de faţă - a scris o istorie a Moldovei, sub formă de 

sinteză de popularizare, pentru cetăţenii ţării sale, ar fi trebuit ca titulatura 

„Moldova" să fie aplicată doar şi numai doar peste teritoriul actualei Republici 

Moldova (care să includă şi zona transnistreană). 
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Aplicarea denumirii asupra teritoriului altui stat poate fi interpretată ca 

probă juridică de revendicare a zonei respective, ceea ce ar trebui să-1 situeze 

pe Vasile Stati în postura de principal acuzat într-un conflict diplomatic 

bilateral sau într-un proces internaţional pentru prevenirea cărora atât factorii 

politici de la Chişinău, cât şi cei de la Bucureşti sau Kiev ar trebui să ia măsuri 

reparatorii. Alta ar fi fost situaţia dacă Stati ar fi oferit o legendă a copertei. 

Opinia publică - îndeosebi din Republica Moldova şi din România - sensibilă 

la asemenea probleme revizioniste, ar putea avea reacţii nedorite pe care 

autorul / autorii nu le-a / le-au anticipat. Dacă se va întâmpla ceva nedorit 

atunci singurul „ţap ispăşitor" va fi, cu siguranţă, cel ce a semnat Istoria 

Moldovei dezbătută aici. 

Pe coperta IV este reprodus un tricolor (v. Coperta IV) care sfidează însăşi 

descrierea simbolurilor statului Repupblica Moldova, aşa cum apare în 

constituţie: 

„Art. 12 Simbolurile statului 

(1) Republica Moldova are drapel, stemă şi imn. 

(2) Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor: culorile sînt 

dispuse vertical, în ordinea următoare, începînd de la lance: albastru, galben, 

roşu. în centru, pe fişia de culoare galbenă, este imprimată Stema de Stat a 

Republicii Moldova. 

(3) Stema de stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat pe 

orizontală avînd în partea superioară cromatică roşie, în cea inferioară - 

albastră, încărcat cu capul de bour avînd între coarne o stea cu opt raze. Capul 

de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci petale iar în stînga de o 

semilunăconturnată. Toate elementele reprezentate în scut sînt de aur 

(galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtînd în cioc o 

cruce de aur (acvila cruciată) şi ţinînd în gheara dreaptă o ramură verde de 

măslin, iar în cea stîngă un sceptru de aur. 

(4) Imnul de Stat al Republicii Moldova se stabileşte prin lege 

organică. 

(5) Drapelul, stema şi imnul sînt simboluri de stat ale Republicii 

Moldova şi sînt ocrotite de lege." 

Constituţia Republicii Moldova 
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Stema care apare pe drapelul expus pe coperta IV nu este cea în vigoare. 

Aceasta aduce - iarăşi - prejudicii gave statalităţii al cărei cetăţean este Vasile 

Stati. Asocierea tricolorului cu o stemă ce cuprinde principalele elemente 

heraldice ale statului moldovenesc medieval este o aberaţie ştiinţifică. Din 

punct de vedere juridic, această faptă poate fi încadrată şi la „ofensă gravă 

adusă autorităţii statului". Ce mesaj o fi dorit să transmită autorul cititorilor 

din rândul concetăţenilor săi prin sintagma - aflată tot pe drapelul de pe 

coperta IV - Republica Democratică Moldovenească şi Independentă, este greu 

de intuit şi de către un specialist darmite de un simplu cititor de istorie! Luată 

ad litteram, aceasta este o aberaţie care sfidează - din nou - Constituţia 

Republicii Moldova precum şi tratatele internaţionale prin care ţara lui Vasile 

Stati este recunoscută!! Practic, acest „domn" trăieşte într-o Republică numită 

Democratică, ce are ca atribute majore ... Moldovenească şi Independentă. 

Dacă tot are fobie de tot ce este românesc iar specialiştii din Republica 

Moldova care a alte convingeri decât ale lui Stati sunt trecuţi la Index de către 

acesta, atunci îi vom recomanda filologului ce zace-n Stati un studiu: Ruben 

Budagov, Schiţe de sintaxă a limbii române, Moscova, 1958. Fireşte, s-ar putea 

recomanda o întreagă listă dar ceea ce nu a citit până la acest stadiu al evoluţiei 

sale intelectuale este foarte freu de recuperat. 

Ştiam că acest „istoric" şi „filolog" trăieşte în Republica Moldova, ţară 

democratică şi independentă. Sperăm ca cititorii săi să lectureze aceste rânduri 

pentru a vedea cine-i „luminează" iar autorităţile să vadă cine sfidează legile 

ţării: un moldovean care nu-şi cunoaşte - sau dacă o cunoaşte nu o respectă - 

legea fundamentală, Constituţia - şi însemnele ţării sale sau cei care sunt 

pasionaţi de istoria scrisă obiectiv? 

S-ar putea ca Vasile Stati să dea vina pentru aceste sfidări grave ale 

legalităţii şi bunului simţ cetăţenesc pe A. Axiuc şi N. Volcov, cei care au 

realizat „dizainul" (sic!), conform precizării de pe verso-ul paginii de titlu. 

Aceasta ar fi o pistă falsă întrucât, în orice societate democratică, autorul este 

principalul responsabil - pentru bine sau pentru rău - în privinţa lucrării pe 

care o semnează. Refuzul de a-şi asuma această povară ar însemna - într-o 

logică apropiată modului de gândire al „istoricului" şi „filologului" Vasile 

Stati, obişnuit a vedea doar alb şi negru - că el neagă cel puţin unul din 
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principiile democraţiei consfinţită şi în Republica Moldova. Precizarea, făcută, 

tot pe verso-ul paginii de gardă, că lucrarea a fost întocmită „cu concursul 

Societăţii istoricilor din Republica Moldova" agravează mult situaţia 

semnatarului cărţii dar şi a membrilor acestei Societăţi. Dacă, într-adevăr, 

membri acestei Societăţi şi-au dat concursul, înseamnă că Vasile Stati poate fi 

acuzat de furt intelectual prin nenominalizarea celor care au elaborat părţi din 

lucrare. Dacă cel care apare autor unic a avut asentimentul pentru aceasta al 

celorlalţi autori, atunci Vasile Stati a descalificat o întreagă asociaţie 

profesională, cel puţin ştiinţific şi moral dar este doar vinovatul principal; 

„modestia" şi „laşitatea" sunt echivalente în acest caz şi trebuie să fie revăzută 

onestitatea membrilor Societăţii. 

Oricum, aceasta constituie o probă că lucrarea este concepută în grup iar 

responsabilităţile ar trebui să fie atribuite în mod echitabil ca şi consecinţele.  

Acest aspect al temei nu merită a mai fi dezvoltat aici întrucât - prin text - 

autorul / autorii intră în contradicţie fatală cu ei şi cei ce se percep de-un neam 

cu ei: 

„Desigur, izvoarele narative (cronici, note de călătorie) constată originea 

comună a romanicilor răsăriteni de la Adriatică pînă la Nistru. Scriu despre 

comunitatea în bună parte a limbii, tradiţiilor romanicilor nord-dunăreni şi 

carpato-nistreni. Dar bunul Dumnezeu le-a îngăduit, pentru a se deosebi, ca 

popor de alţii, ce-şi stăpîneşte moşia sa îşi apără vatra sa de alţii, să se 

numească diferit" (p. 98, s. n.)! Din nou aceeaşi idee, reformulată, readusă de 

la pagina 38: suntem cu toţii de acelaşi neam, limbă şi credinţă, avem aceleaşi 

tradiţii şi obiceiuri, doar că, de fapt, nu Dumnezeu ci Vasile Stati vrea o parte 

dintre români- în ciuda acestor evidenţe - separaţi şi împodobiţi cu o „istorie" 

înveninată, plină de falsuri şi omisiuni. Din fericire, nu toate visele de peste 

noapte devin şi realitate. 

Nedumerirea legată de percepţiile lui V. Stati & Co. începe să se risipească 

atunci când îşi scuipă veninul adunat şi conservat cu atâtea eforturi 

conjuncturale. In această nobilă mişcare „s-au strecurat" frontiştii (p. 376- 

377), un fel de lupi în piei de oi care, fiind „influenţaţi şi dirijaţi din exterior" 

(p. 376), au deviat, au scindat şi au compromis întreaga mişcare de 

democratizare prin „aiurelile" lor unioniste. Lipsa de argumente a fost 
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întotdeauna acoperită de invenţie (pentru a nu spune inepţie), tehnică ce nu mai 

are secrete pentru Vasile Stati. Frontul Popular trebuie să apară în ochii 

publicului oribil, înspăimântător; de aceea s-a ajuns la catalogarea acestei 

organizaţii ca fiind una legionară (p. 376, 378). De aici se deschide „cutia 

Pandorei", deversându-i întreg conţinutul asupra Mişcării de emancipare 

naţională, subîtiţeleasă aici, fiind suprapusă de Frontul Popular. Astfel, 

încearcă să compromită şi toate realizările dintre anii 1989-1991. Frontul 

Popular ar fi - după opinia acestuia - principalul vinovat pentru declanşarea 

conflictului de la Comrat şi de pe Nistru. Desigur, Rusia, eterna şi nelipsita 

„luptătoare pentru dreptate şi eliberarea celor asupriţi" nu putea avea vreo 

implicare. Desfăşurătorul fixat de nomenclaturistul în discuţie este următorul: 

frontiştii i-au agresat fizic, înjosit şi umilit pe deputaţii din stânga Nistrului; 

supăraţi, aceştia au părăsit Sovietul Suprem (Forul Legislativ de atunci). 

Speriaţi de mesajul proromânesc al noului „guvern chişinăuian «frontist»", 

găgăuzii din câteva raioane de sud au decis crearea unei Republici Găgăuze (Ia 

19 august 1990), urmaţi în scurt timp de autorităţile din stânga Nistrului (2 

septembrie 1990) care au creat cunoscuta formaţiune cu pretenţii separatiste şi 

astăzi. Guvernul Mircea Drue a recurs astfel la intervenţia militară pentru 

destinderea situaţiei. De aici urmează: „La 2.11.1990, cu încuviinţarea 

autorităţilor «frontiste» chişinăuiene, poliţia a deschis foc asupra muncitorilor 

drujinari din Dubăsari. Trei persoane au fost ucise, 16 rănite. Doar enumerarea 

acestor acţiuni «frontiste» contra poporului multinaţional al Republicii 

Moldova lămureşte clar: cine şi cum a aţâţat conflictul sângeros fratricid de la 

Nistru" (p. 380). Iată - cel puţin aici - adevăratul, internaţionalistul, „patriot" - 

bolşevicul Vasile Stati. De vină sunt, desigur, forţele de ordine, nici nu gândea 

să clarifice câtuşi de puţin ce fel de muncitori drujinari erau acolo, ce păzeau, 

de cine, dacă aveau drept de port-armă, dacă aveau misiuni clare, de la cine 

primeau instrucţiunile şi dacă acele persoane nu acţionau împotriva legii, 

pentru a nu cere alte explicaţii privind statutul juridic al acelor persoane sau 

dacă nu cumva poliţiştii statului Republica Moldova au fost provocaţi. Despre 

cetăţeanul Federaţiei Ruse, Igor Smirnov, aşezat în fruntea „republicii 

moldoveneşti nistrene" oare nu trebuia inclus nimic, în acea simplă 
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„enumerare", suficientă pentru a clarifica „cine şi cum a aţâţat conflictul 

sângeros fratricid de la Nistru"? 

Lupte între poliţişti şi bande mafiote înarmate se cunosc în toată lumea; în 

Rusia există o imensă producţie cinematograficiă pe tematica mafiotă, expresie 

clară a unui cult şi admiraţie pentru crima organizată, devenită de interes 

cultural naţional. De aici şi până la a-i face pe aceşti bieţi „muncitori drujinari" 

- probabil paşnici (!) - nişte martiri pentru care s-au învrăjbit locuitorii de pe 

cele două maluri nistrene pare a fi o mare lipsă de respect faţă de Ministerul 

Afacerilor Interne al Republicii Moldova, ca instituţie dar, până la urmă, şi faţă 

de bunul simţ al concetăţenilor. 

Din aceeaşi perspectivă tov. V. Stati îi găsea vinovaţi - din nou - pe 

poliţiştii şi „voluntarii" (nu înţelegem de ce substantivul acesta este încadrat în 

ghilimele) chişinăuieni: „au tăbărât în Dubăsari maltratând zeci de locuitori" 

(p. 384). Apare în scenă şi o unitate militară rusă, dislocată la Cocieri atacată 

de un detaşament de destinaţie specială din dreapta Nistrului
191

. 

Se pomeneşte apoi de moartea unui mare „patriot" transnistrean, N. 

Ostapenco - ucis de „teroriştii" chişinăuieni!!! - şi de luarea de atitudine a 

Tiraspolului, care găsise 14000 de „muncitori" pentru a-i înarma şi a-i trimite 

în faţa celor 18000 de rezervişti de care dispunea Republica Moldova (p. 384). 

Despre Armata a 14-a a Federaţiei Ruse nu este scris nici un cuvânt (cu 

excepţia acelui amărât detaşament „rătăcit" la o mare distanţă de ţara sa), nimic 

despre generalul Lebed, despre voluntarii cazaci din regiunea Donului, care se 

scurgeau în eşaIoane spre Tiraspol, despre imensele rezerve de armament, 

muniţie şi tehnică militară rusească şi paraşutate în Transnistria, rezerve şi 

                                       
191 de remarcat că, faţă de altă situaţie similară, Vasile Stati şi-a schimbat ochelarii: la p. 307, 

în discuţia privind etapele unirii Basarabiei cu Ţara în 1918, aprecia ironic, citând dintr-un 

compendiu Istoria românilor, că „la congresul ostaşilor moldoveni «au participat 989 de 

delegaţi», că aceştia «s-au întîlnit cu soldaţii unui batalion din legiunea transilvăneană, care - 

ca să vezi! - tocmai treceau pe acolo...», construind şi pe baza acestui moment argumentaţii 

pentru ideea ocupaţiei româneşti în Basarabia, forţându-se unirea. Prezenţa militarilor ruşi - în 

schimb - i se pare foarte firească şi în conformitate cu legislaţia internaţională, pe care „au ştiut 

să o respecte" de câte ori li s-a ivit ocazia. 
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efective de care R. Moldova nu poate scăpa nici astăzi, în ciuda repetatelor 

presiuni internaţionale făcute în acest sens. Este exact stilul de „informare" al 

mass-mediei moscovite din alte vremuri, ca şi al unor publicaţii, de aceeaşi 

sorginte ca şi cele din prezent, de altfel; atunci când - potrivit Pravdei ruseşti 

„populaţia paşnică din Transnistria a fost atacată de teroriştii moldoveni‖. O 

versiune asemănătoare a avut-o şi în cazul incidentelor de la Vilnius, unde, 

peste zidul uman, au defilat tancurile Moscovei; nu a fost decât un pas ca 

acelaşi scenariu să se repete, puţin mai târziu, şi în capitala Republicii 

Moldova. Dar despre aceste amănunte Vasile Stati păstrează tăcerea. 

Cunoscând aceste realităţi, se nasc inevitabil unele semne de îndoială în 

privinţa plauzibilităţii principiilor după care se desfăşoară unele evenimente în 

Cecenia, Daghestan, Osetia, Abhazia. 

Trebuie să i se amintească lui V. Stati că prin cele spicuite mai sus a intrat 

pe tărâmul istoriei trăite, unde impostura şi denaturarea voită a realităţii îl 

scoate automat din circuit pe cel ce se pretinde a fi şi istoric. 

Aşa cum memoria colectivă, în ciuda cenzurii şi tăcerii moscovite, nu a 

uitat de genocidul criminalilor bolşevici, tot aşa, mai ales acum, beneficiindu-

se şi de nivelul de dezvoltare al mijloacelor informaţionale, populaţia 

Basarabiei nu poate uita adevărul. Acest adevăr îl cunoaşte şi comunitatea 

internaţională, drept dovadă sesizările, atenţionările, protestele reprezentanţilor 

lumii civilizate faţă de ingerinţele Rusiei în afacerile interne ale statelor vecine.  

Iată - până la urmă - şi argumentul forte al întregului său eşafodaj: „numai 

din est se va putea asigura cu energie electrică si carburanţi‖ (p. 385). Aici 

este miezul, pentru acest mare „rezon" trudeşte Vasile Stati & Co.. 

Moldovenismul afişat atât de agresiv este redus - în realitate - la un singur 

argument ce ţine de specularea necesităţilor primordiale, prin excluderea cărora 

nu ne-am deosebi cu nimic faţă de restul animalelor. Suntem siguri că 

majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova nu mai pot fî convinşi cu asemenea 

tertipuri învechite, smulse dintr-o perioadă în care oamenilor li se vorbea 

despre o singură „pravdă", foarte frumoasă, care a ţinut până în momentul în 

care a putut fi comparat cu alte adevăruri. O bună parte dintre cetăţenii 

Republicii Moldova se află la muncă peste hotare - Occidentul începând deja 

să fie o direcţie predilectă – şi în ciuda acestei proporţii alarmante - din punct 
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de vedere economic cel puţin - de emigrări, oamenii au căpătat destule 

elemente de comparaţie. In locul unei singure „culori" pe care au preferat-o 

anterior pentru că nu cunoşteau o alternativă, acum ştiu şi despre existenţa altor 

nuanţe, au de unde alege şi se deprind şi cu alte modele. Pentru că roşul 

sovietic şi al lui Vasile Stati se reduce — în esenţă - la acele simple necesităţi 

cetăţenii R. Moldova îl vor uita curând şi atunci ci se va vedea - fără dubii - că 

este un popor inteligent, cu o gândire colectivă normală ca toţi oamenii 

normali, aşa cum au fost întotdeauna. 

Pe de altă parte, Republica Moldova poate întreţine relaţii cu Rusia după 

modelul altor state europene, de pe picior de egalitate şi fără prejudicierea 

intereselor naţionale ale vreunei părţi, fără a se discuta în aceiaşi termeni 

despre „sfere de influenţă" înainte de a fi întrebată şi cealaltă parte dacă doreşte 

o asemenea formă de „integrare" aglutinare. 

S-au făcut afirmaţii şi insinuări de către autorul cărţii ce constiutie punctul 

de plecare al demersului de faţă, nu numai în scrierea despre care se scrie acum 

că statul român ar finanţa o campanie pro-românească deşănţată în Basarabia. 

Oare la cât estimează V. Stati valoarea PIB-ului României astfel încât - în afara 

cheltuielilor şi găurilor interne - să poată „umple de bani" pe românii din 

exteriorul graniţelor actuale (Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, 

Ungaria) care luptă pentru păstrarea şi recunoaşterea identităţii naţionale? 

Se vede de la distanţă că statul român nu reuşeşte - de foarte multe ori - să 

se ridice la înălţimea aşteptărilor cel puţin, vezi, mai recent, problemele celor - 

şi legitimi! - doritori să-şi redobândească cetăţenia română, să rezolve 

problemele legate de traficul vamal, impuse de normele UE şi de personalul - 

de multe ori - necorespunzător cu aşteptările şi interesele altor cetăţeni dar şi 

ale statului român; câţi veterani ai Armatei Române, supravieţuitori ai 

răfuielilor bolşevice din Republica Moldova, s-au acoperit de „laurii 

recunoştinţei" iar dintre cei plecaţi în „lumea celor drepţi" câţi au pe morminte 

- pe acelea care au scăpat de pângărirea şi distragerea sovietică - o cât de 

modestă jerbă de flori din partea statului căruia i-au fost credincioşi şi pentru 

care au suferit? 

Tot pentru a ilustra „subversivitatea" României ar fi suficient să se compare 

investiţiile româneşti cu cele ruseşti, nivelul de reprezentativitate a mass-
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mediei în limba română versus în limba rusă, pentru a nu mai aminti de faptul 

că unele asociaţii, fundaţii culturale, orientate spre problemele românilor din 

afara graniţelor actuale ale României îşi desfăşoară activitatea în sedii 

improprii (apartamente proprietate personală chiar, vezi cazul Asociaţiunii 

Astra, Filiala Iaşi sau Fundaţia Pro Basarabia şi Bucovina din aceeaşi urbe) ca 

să nu mai vorbim despre finanţări guvernamentale. Ar trebui ca necunoscătorul 

V. Stati să afle că activitatea acestor asociaţii sau fundaţii culturale româneşti 

se desfăşoară pe bază de voluntariat (fără remunerare), din convingere. Nu 

căutăm a-i explica lui V. Stati & Co. sensurile acestor noţiuni, deoarece nu le-

ar putea înţelege, aşa cum se întâmplă la el şi cu cele de „onoare", „onestitate", 

„sinceritate", „demnitate", „patriotism", „naţionalism" etc., absente în 

dicţionarul... de cuvinte cunoscute de el. Dar, dacă simte nevoia, îi 

recomandăm să lase puţin deoparte Sovetskaja Enciklopedia şi să răsfoiască 

măcar Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX), unde îi garantăm că le 

va afla. 

Situaţia materială a intelectualităţii basarabene, - a elitelor ei chiar - 

militante pentru unirea Basarabiei cu Ţara („agenţi româneşti") în comparaţie 

cu aceea a „ciocoilor vechi şi noi" vorbeşte de la sine despre originea finanţării 

lor. 

Este de prisos a mai sugera măcar pentru care Patrie transpiră acest individ 

şi acoliţii săi. Dar se pot reproduce aici câteva rânduri edificatoare în acest 

sens, referitoare la unele momente importante care au „scris" actul de naştere al 

statului al cărui deputat este: „în mai 1989 reprezentanţii diferitelor organizaţii 

obşteşti „neformale" au constituit aşa-numitul „front popular". Sub flamurile 

„democraţiei", „frontul" <contra cui?>, influenţat şi dirijat din exterior, de la 

bun început urmărea scopuri de învrăjbire: de a dezbina societatea 

moldovenească pe criterii naţionale; de a desprinde RSS Moldovenească din 

cadrul politic şi economic al URSS. Dar şi ţeluri iredentiste - de înglobare a 

RSS Moldoveneşti în componenţa României, cu titlul de „provincie 

românească". 

În spatele unor lozinci democratice şi revendicări cultural-lingvistice 

"frontiştii" chiar de la începutul activităţii lor s-au dedat la acţiuni ohlocratice, 

legionare (!), după, modelul celor ale legionarilor români din 1437- 1940. Din 
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mai şi până în noiembrie 1989 Frontul Popular organizează manifestaţii, 

încălcând ordinea publică, lansează proteste sfidătoare. Văzând că puterea - 

Comitetul Central al partidului comunist, speriată şi zăpăcită, rămânea în 

expectativă, „frontiştii" au trecut la atacuri ofensive: la 7 noiembrie 1989 

mulţimea frontistă, sub acţiunea diferiţilor excitanţi, a blocat tehnica militară 

ce se îndrepta spre Piaţa Biruinţei, împroşcând-o cu pietre, a fost atacată şi 

miliţia. 

La 10.11.1989 are loc şedinţa Prezidiului Consiliului de Miniştri sub 

preşedinţia lui I. P. Calin. S-a examinat chestiunea Despre încălcarea 

grosolană a ordinii publice de către Frontul Popular din Moldova (FPM) la 

7.11.1989 în or. Chişinău cu participarea câtorva lideri ai acestei formaţiuni, 

inclusiv Iu. Roşea. In hotărâre „ se consideră că acţiunile FPM sunt în 

contradicţie cu statutul acestei organizaţii, acţiuni care duc la confruntări, 

violenţă, aţîţarea vrajbei naţionale şi urii între oameni, ceea ce contravine 

Constituţiei RSSM şi legislaţiei în vigoare". În timp ce Iu. Roşca se jura la 

10.11.1989 la şedinţa Consiliului de Miniştri că adepţii săi sunt cei mai cuminţi 

din lume, exact în acelaşi timp mulţimea „frontistă" ataca Ministerul Afacerilor 

Interne, împroşcînd cu pietre clădirea şi dîndu-i foc (!). Fiind brutalizaţi, 

înjosiţi, înjuraţi de „frontişti", apărătorii ordinii publice (...), n-au deschis foc. 

Va rămâne pentru totdeauna în istoria poporului moldovenesc actul de 

clarviziune politică, de bărbăţie al persoanei aflate atunci la comandă. Căci 

numai datorită lui personal la Chişinău la 10.11.1989 „n-au curs pîraie de 

sînge, n-a izbucnit războiul civil" (p. 376)! 

Respectul pentru o persoană aflată încă într-o funcţie publică, cel puţin la 

momentul redactării unei lucrări cu pretenţii „istorice", fie ea şi cu pronunţată - 

dacă nu chiar prioritară - tentă polemică, ne-a făcut să eludăm numele invocat 

în textul lui V. Stati. Dar asocierea liderului unei orientări politice care diferă 

substanţial de aceea a grupării „frontiştilor" cu acţiiunea celor din urmă 

pomeniţi mi se pare imposibil de a nu fi remarcată în contextul de faţă. Şi 

aceasta pentru că - indirect - poate constitui încă o dovadă a mercenari sinului 

grupării din spatele numelui lui V. Stati. 

Interesele pecuniare ale celor ce se pretind a fi şi „istorici" - ca cel mai sus 

pomenit - nu ar trebui să se plieze, fie şi tacit, pe cele - de altă natură - ale 
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politicienilor. Aceasta cu atât mai mult cu cât situaţia teritoriilor şi populaţiei 

aflate în discuţie presupun continuarea dialogului între părţile implicate „sine 

ira et studio" 

În privinţa „legionarilor", cuvânt utilizat de tov. V. Stati pentru a face 

trimitere la caracterul criminal, represiv al membrilor mişcării de emancipare 

naţională, ar trebui întrebat dacă are la cunoştinţă de vreun nume dintre 

simpatizanţii care mai plâng după defunctul Imperiu Moscovit care să fi fost 

agresat fizic/ucis de către acest tip de „legionari". Aceasta pentru a argumenta 

afirmaţia făcută. 

În privinţa obsesivei trimiteri la banii mulţi pe care i-ar încasa unioniştii, 

numiţi „agenţi străini", cât de mare ar trebui să fie remuneraţia pentru a te 

motiva - în deplinătatea facultăţilor mentale fiind - să te sacrifici pentru un 

ideal, dacă acesta ar fi meschin? Rămâne de presupus - după logica lui Stati - 

că Ion şi Doina Aldea Teodorovici au riscat atât de mult, în schimbul unei 

frumoase sume de bani, la fel ar părea că a fost cazul lui Dumitru Matcovschi, 

a persoanelor maltratate în faţa Ministerului de Interne RSSM şi a acelora 

veniţi „la cumpărături, la rude" (!) în Piaţa Marilor Adunări Naţionale, a altor 

personalităţi bătute, până la spitalizare, în plină stradă sau chiar în propriile 

locuinţe şi ameninţate cu moartea, a atâtor voluntari care au participat în 

conflictul de la Nistru... Este de prisos a mai sublinia felul în care acest individ 

- în prezent, „făcător de lege" în Parlament!!! - îşi bate joc de cele mai 

importante deziderate naţionale, care au contribuit la afirmarea identităţii 

naţionale, la independenţa statului, la apărarea integrităţii teritoriale. 

Atâta timp cât actuala construcţie statală din stânga Prutului se revendică 

de la aceste evenimente, care-şi au artizanii lor, s-ar cuveni măcar ceva mai 

mult respect, dacă nu este în stare să redea în mod obiectiv realitatea istorică. 

Greu de crezut că pe cei peste 800.000 de participanţi la Marile Adunări 

Naţionale i-a cuprins, simultan, pofta „pentru cumpărături" pe la magazinele 

Chişinăului! Probabil că din aceleaşi motive combatanţii de la Nistru nu au 

parte de recunoştinţa firească din partea statului pe care l-au apărat, cel puţin în 

aceeaşi măsură în care se bucură foştii soldaţi „internaţionalişti", trimişi de 

URSS, în calitate de carne de tun pentru mofturi străine şi neortodoxe. 
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Acestea sunt doar câteva dintre ideile lui Vasile Stati / a grupului său 

despre poporul din care pretinde că face parte. Lăsăm la latitudinea altor 

specialişti dar şi a concetăţenilor moldoveni să-şi manifeste doza de încredere 

în cei ce le scriu istoria în asemenea manieră 
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„ Eu celor orbi dezleg azi taina înfricoşată de-a vedea,   

Şi   prăznuiesc, că-n al lor suflet învie învierea mea! ‖ 

Octavian Goga (1907) 

 

Către cititor 

Istoria - în pofida faptului că unii ―teoreticieni‖ rătăciţi îi găsesc zeci de noţiuni - a 

fost şi rămâne ştiinţa ce se ocupă cu studierea apariţiei şi dezvoltării societăţii umane. 

Trăgându-şi originea de la ἱζηοπίηρ ἀπόδεξιρ a lui Herodot, ceea ce înseamnă 

―expunerea investigaţiilor‖, ea corespunde completamente dictonului roman ―Historia 

est magistra vitae‖, care reflectă cel mai adecvat chintesenţa acestei ştiinţe. Istoria este 

una din cele mai necesare şi nobile ştiinţe, fiindcă atinge supremele valori, înaltele şi 

vibrantele sentimente ale oricărei naţiuni, popor, etnie, individ - originea neamului şi a 

limbii materne. 

Dragostea de ―Neam şi Ţară‖ i-a impus pe înţelepţi să studieze şi să restabilească 

trecutul pentru a înţelege mai profund prezentul şi pentru a încerca să prognozeze 

viitorul, iar pe excroci şi paranoici, complexul inferiorităţii i-a adus la denaturarea şi 

falsificarea trecutului, văzând în aceasta unica posibilitate de a se impune şi de a se 

manifesta. Aceste două fenomene sunt indisolubile şi, cu regret, au persistat în tot 

diapazonul cronologic al istoriei omenirii. De ce-am fi şi noi, românii basarabeni scutiţi 

de aşa o maladie?! - şi iată că îl avem pe Vasea Stati and Co. 

Timp de 10 ani istorici – specialişti în diverse epoci şi perioade istorice, stau în faţa 

dilemei: să-şi pună mintea cu Stati sau ba? Dar cu vremea obraznicul a trecut pragul. 

Denaturările şi falsificările comise de el întrec orice măsură. Fostul filolog, fostul 

―scriitor‖, devenit peste noapte ―istoric‖, dar rămânând în permanenţă comsomolist 

servil cum a fost o viaţă, s-a trezit că nu are senior. Şi atunci devine ba ―agrarian‖, ba 

―socialist‖, ba... dar aici nu i-a mers, comuniştii au văzut că este prea deocheat. Şi 

atunci dom’Vasile se stăruie din răsputeri fiind grafoman de meserie, scrie despre toţi şi 

despre toate, s-a apucat şi de istoria Moldovei. De ce nu!? E uşor a scrie versuri, când 

nimic nu ştii a spune. 
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V.Stati ştie ce face. Dânsul e conştient că denaturează lucrurile, că falsifică 

documentele, dar aşa e natura lui. Este o persoană care se vrea în centrul atenţiei cu 

orice preţ, chiar şi cu preţul unei atitudini negative faţă de el – asta-i  muzica ce-i place, 

Dumnezeu să-l aibă în pace! 

I. Niculiţă 
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1.Cuvânt înainte sau cum V. Stati a minţit-o pe doamna Josette Durieu 

Nu văd nimic condamnabil în faptul că unii autori sau alţii au scris, scriu şi vor scrie 

„Istoria Moldovei‖. Avem doar „Din Istoria Transilvaniei‖, „Istoria Basarabiei‖, 

„Voievodatul Transilvaniei‖ etc. Dar apariţia „studiului‖ lui V. Stati „Istoria Moldovei‖ 

m-a pus pe gânduri şi iată de ce. 

În vara anului 2002 V. Stati se adresa cu o scrisoare (―Moldova Suverană‖, 18 iunie 

2002) doamnei Josette Durieu, scrisoare în care ochii lui macină şiroaie de lacrimi, 

deoarece în Republica Moldova evenimentele nu evoluează aşa cum vrea el. Pentru a-şi 

susţine demagogiile sale, V. Stati apelează şi la unele argumente istorice care, în opinia 

sa, trebuiau să o convingă pe distinsa doamnă că el are dreptate. Nu mă voi opri la toate 

argumentele invocate şi la toate falsurile comise de autorul scrisorii, voi atenţiona cititorul 

doar la un singur moment. 

V. Stati îi comunică doamnei Josette Durieu, printre alte falsuri, următoarele: «...până 

la mijlocul veacului XVII nu se ştia de vreo „ţară rumînească‖ nici măcar pe Olt...». Teza 

dată a fost enunţată anterior de R Moldovan (alias V. Stati) într-o altă „operă‖, cu titlul 

„Moldovenii în istorie‖ , unde autorul îşi argumentează divagaţia de mai sus citând 

colecţia de documente Documenta Romaniae Historica, volumele XXIII şi XXIV, şi 

afirmă că el ―judecă după documente‖! 

Nu ştim din ce considerente V.Stati crede că ―judecă după documente‖, deoarece în 

realitate ele afirmă cu totul altceva. Chiar primul document original în limba română din 

1521, scris de Neacşu din Câmpulung, fixează numele Ţeara Rumânească. Acest termen 

este fixat şi într-o serie de documente diplomatice, păstrate în original, în limba română, 

din ianuarie 1600, martie-aprilie 1600, mai-iulie 1600,11-12 iulie 1600 (Documente şi 

însemnări româneşti din secolul al XYI-lea, Bucureşti, 1979, p. 127-145). 

Să vedem acum care este realitatea oglindită în documentele anilor 1630-1634 

publicate în Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească, vol. XXIII. La p.406-

408 este publicat un act original de la Leon Tomşa din 15 iulie 1631. Începutul şi sfârşitul 

actului, după obiceiul timpului, sunt scrise în limba slavonă, iar restul conţinutului în 

limba română. În partea românească a actului este amintit „chir vlădica Grigorie, 

mitropolitul Ţerii Rumâneşti”. În partea scrisă slavoneşte a actului, Leon Tomşa este 

indicat ca domn al ―земле Оуггровлахиискои‖. Într-un alt act, păstrat tot în original şi 

emis de acelaşi domn la 23 iulie 1631, Leon Tomşa, în partea scrisă slavoneşte, se 
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întitulează „воевода и господин всеи земли Уггровлахиискои‖, iar în partea 

românească a lui citim: „pre care va dărui Dumnidzeu a fi domn în urma noastră Ţerii 

Rumâneşti...”. Mai menţionez un act, tot original în limba română, din decembrie 

1631, prin care Apostol, fiul banului Iane, închina jumătate din ţigănia tatălui său 

mănăstirii Sf. Troiţă, iar cealaltă jumătate, mănăstirii Sf. Gheorghe, subliniind că ţiganii 

erau „den ţigăniia tătîimi-mieu Iane banul de aicea den Ţeara Rumânească”. Concluziile 

care se impun din cele expuse sunt destul de clare: 

1. locuitorii Valahiei, în cazul de faţă domn, ban, boier şi ţigan, ştiau 

foarte bine că ţara lor se numeşte Ţara Românească; 

2. ei de asemenea ştiau că „ земля Оуггровлахииское‖ nu se traduce 

altfel decât Ţara Românească; 

3. V. Stati falsifică nu numai istoria Moldovei, ci şi istoria Tării 

Româneşti; 

4. V. Stati o minte pe distinsa doamnă Josette Durieu, faptă foarte urâtă 

din partea lui: cei ―de pe Olt‖ ştiau în secolul al XVII-lea că ţara lor se numeşte Ţara 

Românească. 

Iată din ce considerente, chiar de la început am avut rezerve serioase faţă de „studiul‖ 

lui V.Stati. S-a încumetat să mintă o distinsă doamnă din Europa, de ce nu ne-ar minţi şi 

pe noi? 

În rândurile de mai jos am urmărit scopul să evidenţiez doar cele mai grosolane falsuri 

comise de V. Stati în compartimentele despre istoria Moldovei, epoca sa antică şi 

medievală. 

Trebuie să amintesc cititorului că chiar de la bun început m-am confruntat cu două 

dificultăţi. 

Primo. În istoriografia consacrată istoriei Moldovei încă nu am întâlnit o altă lucrare 

scrisă într-un stil huliganico-agresiv, stil care m-a şocat. Pentru comparaţie, am recitit mai 

multe lucrări tipărite în RSSM până la 1989. Comparativ cu stilul lui V.Stati, stilul 

istoricilor din perioada sovietică era, o spun cu toată convingerea, stilul unor îngeri 

nevinovaţi. Acelaşi lucru îl pot afirma şi despre tratarea unor chestiuni polemice din 

istoria Moldovei. 

Secundo. Convingându-mă că V.Stati are prostul obicei de a falsifica opiniile 

istoricilor şi sursele istorice, de multe ori am fost nevoit să recurg la citate întregi pentru a 

reda cât mai deplin gândul istoricului sau conţinutul documentului falsificat, urmărind 
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scopul ca cititorul să perceapă corect sensurile şi nuanţele lor. 

Divagaţiile lui V.Stati despre ceea ce intenţionează el să scrie în „Istoria Moldovei” 

Este greu de spus din ce motive V.Stati consideră că Moldova este unica ţară de pe 

glob în care nu se scrie şi nu se învaţă istoria proprie, cetăţenii ei, susţine autorul „învaţă 

istoria altei ţări‖, o istorie străină (p. 9). Falsul zvon este răspândit de V.Stati în târgul 

Chişinău, în toată ţara şi peste hotarele ei de mai mulţi ani. în primăvara anului 1995 

agrarienii l-au crezut. După 25 februarie 2001 unii iarăşi au început să-l creadă pe V.Stati. 

Ministrului învăţământului Republicii Moldova de atunci, domnului Ilie Vancea, i s-a 

cerut să-l creadă şi el. Multstimatul ministru, de formaţie istoric, nu a crezut zvonul şi a 

hotărât să cerceteze cazul. Conform Dispoziţiei 2307‖01, Nr. 345, rectorii instituţiilor de 

învăţământ au fost obligaţi să prezinte la Ministerul învăţământului până la 10.08.2001 

următoarele documente: 

- denumirea cursurilor normative, facultative, opţionale şi de specialitate, 

ce ţin de istoria Moldovei, studiate adăugător la disciplina istoria românilor; 

- programele la istoria românilor; 

- subiectele la examenele de licenţă la istoria românilor. 

Sub iscălitura subsemnatului, de la Universitatea de Stat din Moldova au fost 

prezentate în timpul vizat toate documentele cerute. Fără îndoială, domnul Ilie Vancea a 

examinat foarte atent documentele primite de la USM şi de la alte instituţii de învăţământ 

din Republica Moldova şi în rezultat... nu l-a crezut pe V.Stati. 

Noul ministru Gh.Sima îl crede pe V.Stati. La fel ca şi acesta, la şedinţa Comisiei 

guvernamentale din 26 iulie 2002 Gh. Sima a declarat: „Există statul Republica Moldova, 

n-are istoria Moldovei, e o aberaţie‖. 

Că afirmaţiile lui V.Stati sunt false ne demonstrează faptul că din 1990 în Republica 

Moldova se învaţă istoria poporului - istoria românilor, parte componentă a căreia este şi 

istoria statului Moldova de la începuturi şi până la etapa contemporană. Pentru a vă 

convinge de aceasta, este nevoie doar de un singur lucru: să examinaţi programele de 

învăţământ la istoria românilor pentru gimnazii şi licee, şi de asemenea manualele 

publicate, să examinaţi programele cursurilor la istoria românilor care se ţin în colegii şi 

în instituţiile superioare de învăţământ. 
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Prin „lucrarea‖sa, V.Stati vrea să educe „cetăţeni devotaţi acestui pământ‖, or, în 

opinia sa, astăzi elevilor, studenţilor, cetăţenilor li se impun ideile şi moravurile unor 

străini. Nici fraza dată nu corespunde realităţii, căci se învaţă istoria românilor din 

Moldova, Ţara Românească şi Transilvania. Din ce motive, spre exemplu, el consideră că 

istoria românilor din Moldova de peste Prut, astăzi parte componentă a României, ori a 

românilor din Bucovina şi sudul Basarabiei, astăzi parte componentă a Ucrainei, este o 

istorie străină pentru cetăţenii Republicii Moldova? 

După aceste învinuiri neargumentate V.Stati ne îndeamnă la o cugetare „molcomă şi 

cinstită‖ asupra cărţii sale, apreciind-o drept o „expunere sistematică documentară a 

istoriei Moldovei de la începuturile ei până astăzi‖. V.Stati se mângâie cu gândul că 

lucrarea sa „ar putea fi de folos elevilor, studenţilor, profesorilor de toate treptele şi 

specialiştilor‖. Totuşi, autorul nu prea mizează pe aceştia, ţinta lui fiind „mai ales‖ 

iubitorii de istorie, care, reieşind din raţionamentele lui V.Stati, nu se înscriu în rândurile 

elevilor, studenţilor, profesorilor şi specialiştilor. 

Autorul consideră că a sa „Istorie a Moldovei‖ este o revenire la adevăratele ei izvoare 

- la „letopiseţele şi documentele statale moldoveneşti‖. V.Stati caută să ne asigure că „în 

paginile următoare, specialiştii nu vor găsi nimic ce nu este sprijinit de documente demult 

publicate...‖ şi că adevărul prezentat de el este „demonstrat de mărturiile, documentele 

vremii - imparţiale şi, de regulă, libere de ambiţiile comanditarilor, de presiunile 

ideologice‖. 

Îmi apare în faţă idilicul tablou cu V.Stati, persoană desigur ―liberă‖, ―neangajată‖, ne- 

sau deideologizată, - descoperitor  al letopiseţelor şi documentelor, bineînţeles chiar de la 

început, „statale moldoveneşti‖. Observ însă aici şi altceva. 

Autorul, crezând că ―mărturiile, documentele vremii‖ (dar ele pot fi din epoca antică, 

medievală, modernă şi contemporană - I.E), adică izvoarele istorice, sunt ―imparţiale şi, 

de regulă, libere de ambiţiile comanditarilor, de presiunile ideologice‖, este lipsit de cele 

mai elementare noţiuni despre o aşa disciplină care se numeşte Izvoristica, habar n-are de 

existenţa ei, deci nu posedă nici metodele de lucru cu izvorul istoric. De aceea, citind 

aceste aprecieri ale izvoarelor istorice făcute de V.Stati, am îndoieli serioase că el, chiar 

dacă are cele mai nobile intenţii să ne prezinte o adevărată istorie a 

Moldovei, ar putea face acest lucru, fiindcă nu ştie cum să lucreze cu sursa istorică. 

După propriile sale mărturii, nu este de invidiat nici starea sa psihologică, atunci când a 
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lucrat asupra textului cărţii: ―am scris această carte cu mândrie, de mai multe ori cu 

mahnă, cu senzaţie amară, lăsată de evocarea urgiilor ce s-au abătut asupra acestui 

meleag...‖. Cred că este destul de evident că o asemenea stare afectivă nu predispune la 

scrierea unei istorii obiective. Numai invocând această dispoziţie a autorului, pot să-mi 

explic de ce el ajunge la concluzia despre similitudinea istoriei ... Austriei şi Moldovei: 

―Ca şi Austria, consideră mândrul, mâhnitul şi întristatul V.Stati, Moldova, parţial sau 

integral, a fost în componenţa diferitelor imperii‖. Pentru ca de aici să tragă concluzia că, 

astăzi, Austria îşi învaţă istoria sa, dar Moldova nu. Deranjează şi acest ― parţial sau 

integral‖, şi însăşi comparaţia. Cred că nu există o comparaţie mai deocheată decât 

aceasta. Nu intenţionez să obosesc aici cititorul cu prea multe argumente. Îi recomand 

lucrarea istoricului austriac Erich Zollner, Istoria Austriei (vol.I-II, Bucureşti, 1997), care 

atestă cu lux de amănunte că Austria a avut şi are cu totul altă istorie decât Moldova. 

Neadecvată este şi compararea istoriei Moldovei cu istoria celorlalte ţări enumerate de 

V.Stati. 

La p.12 V.Stati iarăşi ne vorbeşte despre strădaniile lui de a concepe şi de a elabora 

―Istoria Moldovei într-un spirit imparţial, cu multă îngăduinţă...‖. Din propriile sale 

mărturii, aflăm că totuşi el, uneori, a ―alunecat uşor... de la concret în discurs 

(comentariu)‖, dar crede că acest lucru s-a întâmplat numai ―sub presiunea dovezilor‖, 

adică a acelor izvoare istorice pe care autorul nu le poate utiliza corespunzător, fiindcă nu 

posedă metoda de studiere şi de evaluare a izvoarelor istorice. 

Autorul ţine să sublinieze şi echidistanţa sa faţă de ―fratele mai mare‖ (citeşte Rusia - 

I.E.) şi faţă de cititorii din ―patria - mumă‖ (citeşte România - I.E.) Această echidistanţă, 

după el, este motivul principal pentru ca varianta sa de istorie a Moldovei să fie atacată şi 

de unii şi de alţii, toţi, în opinia lui V.Stati, duşmani răutăcioşi, gata să-l învinuie de 

trădare. 

Probabil asemenea gânduri negre, aproape halucinaţii, despre aceea ce s-ar putea 

întâmpla cu el (vă daţi seama, învinuirea de trădare nu este o glumă!) i-au venit autorului 

reieşind din starea psihologică incertă în care se afla scriindu-şi cartea, atunci când 

mândria s-a întâlnit cu mahna şi amărăciunea în capul şi inima (ori poate stomacul) sa. De 

unde această teamă patologică de învinuire în trădare (hiclenie, cum ziceau strămoşii 

noştri), dacă V.Stati, după cum ne asigură de mai multe ori, scriindu-şi ―opera‖, s-a 

condus numai de documente istorice şi a scris numai adevărul? 
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Îngrijorarea că cineva ar putea fi serios deranjat de apariţia cărţii sale nu-1 lasă în pace 

pe V.Stati şi el îşi exprimă speranţa că ―istoricii n-ar trebui să se supere pe documente‖. În 

ce mă priveşte, consider că pentru un istoric, supărarea pe documente ar fi o calitate dintre 

cele mai neoneste, care nu i-ar face cinste de loc. ―Oamenii de cultură, iubitorii de istorie, 

cugetă adânc V.Stati, nu ar trebui să se teamă de dovezi...‖. Se teme doar el, V.Stati, de 

acei duşmani răutăcioşi care-1 vor învinui de trădare. Se consolează însă cu gândul că au 

păţit-o şi alţii şi îi asigură pe acei care au recomandat (deci trebuia ca cineva să fi citit 

manuscrisul său) şi au plătit apariţia cărţii că el, V.Stati, va ―da seamă de cele scrise‖. El, 

care vrea să însuşim istoria, să tragem învăţăminte de la ea, citând cuvintele lui 

M.Kogălniceanu, vrea să contribuie ―la dezvoltarea patriotismului‖. Aici văd necesitatea 

de a prezenta mai pe larg ideea lui M.Kogălniceanu, care scria: ―Eu privesc ca patria mea 

toată acea întindere de loc unde se vorbeşte româneşte şi ca istorie naţională, Istoria 

Moldovei întregi, înainte de sfâşierea ei, a Valahiei şi a fraţilor din Transilvania 

(subl. -I E.)‖. 

Dar V.Stati nu ne vorbeşte despre esenţa patriotismului lui M. Kogălniceanu. El ştie că 

―datoria şi inteligenţa noastră constau în a o însuşi (istoria - I.E)‖, dar ori simţământul 

datoriei nu e destul de dezvoltat la V.Stati, ori inteligenţa nu-i permite, dar cel puţin o idee 

a lui M. Kogălniceanu, nu numai că nu este însuşită, ci este prezentată fals, fiindcă 

patriotismul lui V.Stati nu are nimic comun cu patriotismul lui M. Kogălniceanu. Folosind 

numele lui M. Kogălniceanu, V.Stati caută să dea o mai mare greutate propriului 

―patriotism‖. Speranţe deşarte. 

Patriotismul.... Marele L.N.Tolstoi avea alte opinii despre patriotism. Iată 

câteva din ele: ―И поэтому для того, чтобы не было войны... нужно уничтожить 

то, что производит войну. Производит же войну желание исключительного 

блага своему народу, то, что называется патриотизмом. А потому для того, 

чтобы уничтожить войну, надо уничтожить патриотизм. А чтобы уничтожить 

патриотизм, надо прежде всего убедиться что он зло, и вот это-то и трудно 

сделать.‖ 

―Патриотизм не может быть хороший... патриотизм... чувство 

неестественное, искусственно привитое ему (человеку - I.E.)‖. ―Мне уже 

несколько раз приходилось писать о патриотизме, о полной несовместимости 

его с учением не только Христа, в его идеальном смысле, но и с самыми 
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низшими требованиями нравственности христианского общества.‖ ―Если же 

христианство действительно дает мир и мы действительно хотим мира, то 

патриотизм есть пережиток варварского времени, который не только не 

надо возбуждать и воспитывать, как мы это делаем теперь, но который 

надо искоренять всеми средствами, проповедью, убеждением, презрением, 

насмешкой. Если христианство истина и мы хотим жить в мире, то не 

только нельзя сочувствовать могуществу своего отечества, но надо 

радоваться ослаблению его и содействовать этому. Надо радоваться когда 

от России отделяется Польша, Остзейский край, Финляндия, Армения.‖ 

Îmi imaginez cu greu cum ―patrioţii‖ de azi, Stati şi C, dansau în Piaţa Marii Adunări 

Naţionale la 31 august 1991 de bucurie că Republica Moldova şi-a proclamat 

independenţa, separându-se de URSS. Sau poate în închipuirile lor, L.N.Tolstoi s-ar putea 

să nu aibă dreptate? 

Patriotismul lui V.Stati, ca şi orice patriotism (conform lui L.Tolstoi), are un puternic 

iz de agresivitate. Este destul să privim harta de pe coperta ―studiului‖ său, unde 

Republica Moldova apare ca stat liber, independent, iar celelalte teritorii ale Moldovei 

istorice, apar haşurate, ceea ce insinuează că ele ar fi ocupate de ţările vecine. Indicele de 

nume şi localităţi de la sfârşitul cărţii este şi mai ilustrativ. Dacă Cernăuţi, Cetatea Albă 

etc. sunt oraşe care au făcut parte din statul moldovenesc şi acum se află în componenţa 

Ucrainei, altele - Suceava, Siret, Vaslui etc. sunt oraşe situate în ―Moldova de Vest‖. 

Despre Bucovina aflăm că este ―partea de nord-vest a Moldovei azi în Ucraina şi Moldova 

de Vest)‖. Ştim ce este Ucraina, dar ce este Moldova de Vest? Este rezultatul 

halucinaţiilor lui V.Stati. Atenţionez cititorul că în Anexa la Recomandarea nr. 15 (2001) 

privind predarea istoriei în Europa în secolul 21, compartimentul 1 ―Scopurile predării 

istoriei în secolul 21‖, printre alte stipulaţii, se menţionează: ―să fie o parte a politicii 

educaţionale care joacă un rol important în progresul tinerei generaţii, cu trimitere directă 

la participarea sa activă la construcţia Europei, ca şi la evoluţia paşnică a societăţii 

umane într-o perspectivă globală, în spiritul înţelegerii şi respectului reciproc”. 

Lucrurile sunt spuse atât de clar, încât nici nu văd necesitatea unui amplu comentariu. 

Pentru V.Stati însă, vecinul de dincolo de Prut nu este România, ci ―Moldova de Vest‖. 

Noţiunea născocită de Stati nu are menirea să contribuie nici la ―construcţia Europei‖, nici 

la ―spiritul înţelegerii şi respectului reciproc‖. ―Patrioţii‖ lui V.Stati vor avea de lucru... 
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Trebuie să constatăm faptul că antiromânismul lui V.Stati atinge stadiul agresivităţii 

exacerbate. 

Închipuirile lui V.Stati despre istoria Moldovei până la marile migraţii 

Am încercat să dau un alt titlu acestui compartiment, spre exemplu ―Conceptul lui 

. . ―O p in ia  lui...‖. Dar a fost imposibil şi m-am oprit la ―închipuirile lu i . . . ‖ ,  f i i ndc ă  

cele relatate de V.Stati nu au nimic comun nici cu conceptul, nici cu opinia, ci sunt nişte 

închipuiri hazardate despre aceea cum crede V.Stati că trebuie scrisă perioada respectivă 

din istoria Moldovei. 

Pentru ca nu cumva cititorul să creadă că teritoriile dintre Carpaţi şi Nistru, înaintea 

descinderii la răsărit de Carpaţi a lui Dragoş din Maramureş, erau pustii, V.Stati cu 

mândrie ne spune că, încă din ―primul sfert al mileniului III î.Hr.‖, în spaţiul est-carpatic 

pătrunde ―de la Nord‖ populaţia indo-europeană. Acesta este ―începutul‖ istoriei 

Moldovei conform lui V.Stati. Sunt absolut sigur că mândria lui V.Stati ar fi fost şi mai 

mare dacă el ar fi ştiut că teritoriul vizat a fost locuit mult anterior acestei date, iar 

cunoştinţele despre splendida cultură Cucuteni-Tripolie (mil.IV - III î.Hr.) l-ar fi înaripat 

de-abinelea. 

Câtă mândrie nesimulată şi în fraza: ―Intre băştinaşii nistro- pruteni (subl. - I.E.) de 

origine tracică şi colonişti (greci - I.E.) se stabilesc anumite legături comerciale‖! 

Nespus de mult se mândreşte V.Stati şi cu faptul că ―cinci veacuri înainte de Hristos 

apare numele de geţi, fixat de Herodot (sec. V î.Hr.) şi desemnând teritorii din regiunile 

nistreano-carpatine (subl. - I.E.)‖. Auzi, tu, cititorule neavizat, ―iubitorule de istorie‖ şi 

voi, patrioţi, să aflaţi că la Herodot geţii desemnau teritorii din regiunile nistreano-

carpatine! ? 

Ax fi putut V.Stati să se gândească şi la faptul că între apariţia etnonimului geţi şi 

fixarea lui în izvorul istoric grec scris putea fi o anumită distanţă în timp. Cu atât mai 

mult că Herodot îi aminteşte pe geţi în legătură cu campania perşilor împotriva sciţilor din 

anii 515-514 î.Hr. (sec. VI). Ar fi putut, dar... 

Dar parcă putem noi, alături de V. Stati, să nu fim mândri de faptul că grecii i-au 

cunoscut pe localnicii din partea de sud a ―spaţiului pruto-nistrean‖, pe care i-au numit 

geţi? 
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Şi câtă informaţie valoroasă pentru istoria Moldovei este cuprinsă în afirmaţia că sec. I 

î.Hr. şi III d. Hr. fixează hotarele cronologice ale culturii (arheologice) aparţinând geţilor 

liberi: cultura Lipiţa, numită aşa după staţiunea de la Lipiţa Goma din Ucraina, afirmaţie 

urmată de o umbră de îndoială: ―există părerea‖ conform căreia ―costobocii şi carpii de la 

răsărit de Carpaţi ar fi triburi getice (dacice) sau cel puţin înrudite‖. Iată aşa, ―iubitorule 

de istorie‖, cu culturi (arheologice), cu ―există părerea‖ facem iluzii pseudosavante, 

fiindcă teoria împărtăşită de arheologi referitor la apartenenţa culturii Lipiţa costobocilor 

îi este străină lui V.Stati. Precum îi este străină şi cultura Cerneahov - Sântana-de-Mureş, 

mult mai reprezentativă pentru spaţiul de la răsărit de Carpaţi şi care permite înţelegerea 

evoluţiei regiunii în sec. II-IV d.Hr. 

După aceste câteva momente de mândrie, generate mai mult de nerespectarea 

principiului pe care şi l-a propus V.Stati: ―Datoria şi inteligenţa noastră (a lui V.Stati - 

I.E.) constau de a o însuşi (istoria-I.E.)‖, vin clipe de mahnă şi amărăciune, generate, cât 

n-ar fi de straniu, tot de nerespectarea principiului citat. Păi, cum să nu fii mâhnit dacă în 

sec. I î.Hr. romanii, ―venind în contact cu geţii..., au început să-i numească daci”, adică 

să-i poreclească. Cred că alta ar fi fost starea psihologică a lui V.Stati dacă dânsul 

cunoştea următoarea afirmaţie a lui Dio Cassius: “Numesc aceste populaţii daci, după 

cum se denumesc ei înşişi (subl. - I.E.) şi după numele folosit de romani pentru ei...‖. 

Dar mai departe şi mai grav - vine crunta amărăciune: romanii încep cucerirea Daciei 

şi, în rezultat, ―majoritatea dacilor au fost nimiciţi... Dacii au fost nimiciţi, înrobiţi, 

ştergându-li-se numele din istorie...‖, romanii au dat dovadă ―de o cruzime sălbatică de 

nimicire... a geţilor (dacilor)..., de subjugare şi exterminare a unui popor liber...‖. 

Dar V.Stati nu lasă ca această amărăciune să se răsfrângă şi asupra cititorului. Fiţi 

calmi, patrioţilor! Istorioara anterioară V.Stati a relatat- o aşa..., ―spre a trage 

învăţăminte‖, dar continuă el: ―strămoşii moldovenilor, trăitori de pe pământurile dintre 

Carpaţi şi Prut, dar, mai ales, cei dintre Prut şi Nistru (subl.-I.E.) nu au participat la acest 

act ―original de naştere a poporului român‖. ―Strămoşii moldovenilor, dacii liberi, nu au 

fost în lanţuri romane‖, - constată cu mândrie V.Stati, totuşi puţin mâhnit din cauza unor 

autori pe care nici nu-i numeşte, nici nu-i critică, care ―declară că fâşia adiacentă stângii 

Dunării şi sudului spaţiului pruto-nistrean ar fi fost sub înrâurirea (subl.-I.E.) romanilor‖. 

Precizăm: savanţii afirmă că regiunile indicate de V.Stati au intrat în componenţa 

provinciei romane Moesia Inferior, şi nu că s-ar fi aflat doar ―sub înrâurirea‖ romanilor, 
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termen care admite posibilităţi interpretative multiple. 

V.Stati nu a putut să nu divagheze despre un alt fenomen întâmplat în Dacia romană - 

romanizarea. În închipuirea lui ―romanizarea atât de cuprinzătoare şi rapidă‖ nu poate fi 

explicată decât ―doar prin nimicirea cvasitotală a geto-dacilor din Dacia Traiană‖. Ideea 

despre nimicirea dacilor în spaţiul numit persistă în închipuirile lui V.Stati. În legătură cu 

aceasta, mi se pare absolut normală întrebarea – atunci pe cine au romanizat romanii dacă 

geto-dacii au fost practic nimiciţi? Concluzia care se întrevede din raţionamentele 

―savante‖ ale lui V.Stati ar fi cu totul alta - nu romanizarea băştinaşilor, care au fost 

lichidaţi, ci un schimb total de populaţie, înlocuirea băştinaşilor cu colonişti străini, deja 

romanizaţi - un proces de amploare, neatestat documentar sau arheologic. Aşa, 

închipuirile confuze ale autorului despre romanizare în Dacia romană sunt pure speculaţii. 

V.Stati îşi continuă opera în acelaşi stil. Cititorii sunt asiguraţi că dacii liberi de la 

răsărit de Carpaţi ―îşi păstrau limba, tradiţiile, modul de viaţă‖. Este adevărat, autorul 

scrie că se intensifică fluxurile de populaţie ―de pe ambii versanţi ai Carpaţilor‖, dacii 

liberi ―preluau de la pribejii din vestul Carpaţilor unelte, obiceiuri‖. Dar parcă putea 

―dacul liber‖ să se romanizeze prin faptul că cumpăra sau prelua o sapă de la insul 

romanizat venit de dincolo de Carpaţi? În închipuirea lui V.Stati se poate. Dar nu peste 

tot. În Maramureş, spre exemplu, se poate. După cum se ştie, Maramureşul nu a făcut 

parte din Dacia Traiană, dar a fost romanizat aproape în egală măsură cu aceasta. Cum? 

V.Stati nu oferă amănunte, dar parcă cititorul nu poate pricepe din raţionamentele lui? Azi 

o sapă, mâine un cosor, poimâine o sulă (instrument folosit la confecţionarea încălţămintei 

- I.E.), apoi un obicei şi, când s-au dezmeticit dacii liberi din Maramureş, s-au trezit 

romanizaţi. 

Dar nu cumva, voi, ―patrioţi‖, să credeţi că ―dacii liberi‖ de la răsărit de Carpaţi s-au 

lăsat amăgiţi şi romanizaţi la ei acasă. V.Stati nu suflă nici un cuvânt despre procesul de 

romanizare în spaţiul de la răsărit de Carpaţi. În schimb sunt menţionate relaţiile dacilor 

liberi ―cu sciţii din răsărit‖, aici ―încep să pătrundă sarmaţii înrudiţi cu sciţii‖. Iată aşa, 

patrioţi. Să vă cunoaşteţi bine obârşia şi relaţiile ―frăţeşti‖ cu nomazii din stepa 

răsăriteană. 

Pentru prezentarea raporturilor dintre băştinaşi şi sciţi în interpretarea ştiinţei istorice 

modeme, voi face referinţă la un studiu recent: ―Descoperirea unor monumente scitice din 

sec. al Vl-lea a. Chr. în zona est-carpatică reflectă pătrunderea acestora la Dunărea de Jos, 



166 

 

fapt confirmat şi de autorii antici care au consemnat invazia militară a sciţilor în Peninsula 

Balcanică ca răspuns la cea persană. Inventarul mormintelor trădează şi el apartenenţa la 

unii războinici. Dar prezenţa acestora în regiune nu demonstrează decât dominaţia lor 

politică în anumite secvenţe de timp din perioada sec. VI-V a. Chr., situaţia etno-cultirală 

rămânând neschimbată. Descoperirea unor astfel de morminte, concentrate atât în câteva 

raioane din stânga Nistrului (Dubăsari, Grigoriopl, or.Tiraspol), în stepa Bugeacului, cât şi 

în silvostepă, unde au fost semnalate şi piese de natură scitică, pledează în favoarea 

permanentizării relaţiilor dintre geţi şi sciţi, ultimii nefiind în stare să modifice aspectul 

etno-cultural din zonă... Pătrunderea (dacă aceasta a avut loc) în ţinut nu s-a soldat cu 

sedentarizarea lor... Vestigiile acestora în zonă, în special cele din stepa Bugeacului, sunt 

reprezentate cu precădere prin mormintele unor luptători, cu analogii în bazinul Niprului. 

Chiar dacă enclave ale acestora au existat (probabil necropola de la Dănceni), factorul 

scitic dezvăluie, în general, în această primă etapă, trăsături destul de primitive şi de 

instabile... (subl. - I.E.). Tradiţia antică îi menţionează pe geţii de pe Dunăre, care, în 

frunte cu anonimul Histrianorum rex, s-au opus pătrunderii sciţilor lui Atheas în teritoriile 

din dreapta Dunării de Jos‖ (Tudor Arnăut, Vestigii ale sec. VII-III a. Chr. în spaţiul de la 

răsărit de Carpaţi, Chişinău, 2003, p. 174-175, 180). 

Cu mândrie neprefăcută scrie V.Stati că ―dacii liberi de la răsărit de Carpaţi atacă tot 

mai des Dacia romană‖ (anii 143-167). Chiar şi întărirea limesului în anii 245-247 nu-i 

salvează pe romani. De această dată carpii (aici autorul nu are nici o îndoială – este o 

populaţie geto-dacică) întreprind cea mai puternică expediţie împotriva Daciei romane. 

Romanii sunt nevoiţi să părăsească Dacia, dar şi V.Stati se vede obligat (―ar rămâne 

fără explicaţie realităţile etnice şi etnolingvistice care s-au perpetuat până în epoca 

modernă‖) să recunoască faptul că aici a rămas o parte a populaţiei romanizate. În 

închipuirile lui V.Stati, după abandonarea Daciei de către romani, are loc fenomenul 

pătrunderii dacilor liberi din spaţiul de la răsărit de Carpaţi în Dacia părăsită de romani 

(anii 280-300) şi ―îngemănarea elementelor romanizate cu cele de factură pur dacică‖. 

Adică, până în anii 280-300, fenomenul romanizării la răsărit de Carpaţi nu a avut loc, aici 

păstrându-se elementele ―de factură pur dacică‖. Întrebarea – ce  apare în rezultatul 

acestci ―îngemănări‖? — rămâne fără răspuns. Mai departe închipuirile lui V.Stati apar şi 

mai înceţoşate. Autorul nu explică în nici un fel de unde a apărut în secolul al VI-lea 

populaţia est-carpatică ―în bună parte romanizată‖, asupra căreia au avut o influenţă 
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―îndelungată, puternică şi multilaterală‖ slavii? 

În bizara imaginaţie a lui V.Stati un loc aparte revine şi avarilor, care, în a doua 

jumătate a secolului al Vl-lea, trec prin zona sudică nistro-pruteană, se stabilesc pentru 

două veacuri între Carpaţii sudici şi Dunăre, îi împing pe slavii de aici în zonele sud-

danubiene, se sedentarizează, despărţind ―astfel populaţia est-carpatică de cea sud- 

carpatică, prefigurând, de pe atunci, căile lor diferite de dezvoltare şi afirmare în istorie‖. 

În schimb, în spaţiul est-carpatic îşi fac apariţia slavii şi ―aceşti migratori se aşează 

durabil‖, influenţând un timp îndelungat băştinaşii romanizaţi. Aşadar, căile diferite de 

dezvoltare a populaţiei romanizate extracarpatice se datorează avarilor sedentarizaţi în 

spaţiul carpato-danubian şi slavilor sedentarizaţi în spaţiul carpato-nistrean. Aceste 

afirmaţii ale lui V.Stati nu sunt decât un fals grosolan. Cu atât mai mult că tot el susţine că 

spre sfârşitul secolului VI slavii se stabilesc temeinic ―şi în zonele sud-carpatice (carpatice 

- I.E.)‖. Cu siguranţă, este imposibil de înţeles modul de gândire al autorului. 

Concluzii. Examinarea primelor pagini (p.9-23) din ―Istoria Moldovei‖ de V.Stati 

atestă cu lux de amănunte faptul că autorul este destul de departe de scopurile de a servi 

adevărul, propuse în Cuvânt înainte. Necunoaşterea izvoarelor istorice şi a literaturii de 

specialitate, ruperea arbitrară a citatelor din contextul unor lucrări folosite, predispunerea 

de a falsifica istoria, conferă acestor pagini mai mult un caracter de foileton 

pseudoştiinţific, din care, afirm cu toată responsabilitatea, nici elevii, nici studenţii, nici 

specialiştii şi nici iubitorii de istorie nu au ce învăţa.
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Volohii în imaginaţia lui V. Stati 

Conform afirmaţiilor lui V.Stati, slavii care vin în secolul al VI- lea găsesc la răsărit de 

Carpaţi o populaţie ―în bună parte romanizată‖, pe care o numesc volohi. De unde au 

apărut ei aici autorul nu precizează. Am indicat deja că procesul romanizării pe teritoriile 

de la răsărit de Carpaţi este totalmente ignorat de V.Stati. La pag. 30 V.Stati ne luminează 

puţin afirmând că volohii de la est de Carpaţi au venit aici ―în majoritate din Maramureş‖. 

Dar ―minoritatea‖ de unde a venit? 

V.Stati este de acord cu istoricul rus N.Karamzin, în opinia căruia volohii au apărut în 

rezultatul îngemănării, în Dacia Traiană, a geţilor (de ce Stati uită afirmaţia sa că romanii 

i-au nimicit?) cu coloniştii romani. Dacă este aşa, atunci volohii de la răsărit de Carpaţi cu 

toţii sunt veniţi de dincolo de Carpaţi, dar ―în majoritate‖ din Maramureş. Pentru V. Stati, 

I.Thunmann chiar a demonstrat (1774) că populaţia nord-dunăreană după secolul V o 

alcătuiau geţii (dacii) romanizaţi, care sunt atestaţi cu numele de vlah, voloh. Deci Stati 

acceptă fără rezerve (faptul doar e demonstrat) că între noţiunile vlah şi voloh nu este 

absolut nici o nuanţă de deosebire, ambii temieni fiind folosiţi pentru desemnarea 

băştinaşilor nord-dunăreni, a romanicilor răsăriteni. 

Concluzia lui V.Stati este că în perioada secolelor VI-XI, ca urmare a sedentarizării 

slavilor în spaţiul nistreano-carpatin (de ce numai în acest spaţiu?), răspândirea 

creştinismului şi căderea Ţaratului Bulgar, romanicii răsăriteni încep să se deosebească, 

întâi de toate lingvistic, de comunitatea general-romanică şi de masivul romanic sud-

dunărean. Probabil V.Stati nu a prea înţeles sensul concluziei date, fiindcă ea atestă 

identitatea şi unitatea evoluţiei romanicilor răsăriteni din spaţiul nord-dunărean, dar 

V.Stati ţine să demonstreze contrariul, adică cei dintre Carpaţi şi Dunăre au avut o istorie, 

iar cei dintre Carpaţi şi Nistru - o altă istorie. 

Afirmaţiile sale ulterioare sunt de-a dreptul bizare: ungurii staţionaţi în zona sudică a 

regiunii Nistru-Prut menţin ―astfel depărtarea dintre romanicii sud-carpatini şi cei de la 

răsărit de Carpaţi‖; romanicii dintre Carpaţi şi Nistru au fost veacuri în şir despărţiţi de 

romanicii sud-carpatini (?!); în secolele IX-X bulgarii îşi expun autoritatea asupra 

populaţiei dintre Dunăre şi Carpaţii sudici şi ―astfel încă două secole romanicii de la sud 

de Carpaţi se vor dezvolta în cu totul alte împrejurări, izolaţi, oricum, de romanicii est-

carpatini‖. În închipuirea sa, ―această calitate de netăgăduit evidenţiază şi confirmă că 

moldovenii au avut şi au istoria lor, osăbită de cea a valahilor (muntenilor)‖. 
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Aceste afirmaţii nu au nici un suport: nici documentar, nici logic. Răspândirea 

creştinismului ortodox de tip răsăritean şi a limbii de cult slavonă, mediobulgară la 

băştinaşii din spaţiul extra- şi intracarpatic, vorbeşte cât se poate de clar despre unitatea şi 

identitatea procesului istoric parcurs de ei şi căutarea unei istorii ―osăbite‖ pentru 

populaţia dintre Carpaţi şi Nistru nu este altceva decât rodul unor imaginaţii false. 

După acestea vine un raţionament şi mai deocheat al lui V.Stati: valahii sunt locuitorii 

din spaţiul carpato-danubian, identificaţi cu muntenii, volohii sunt locuitorii dintre Carpaţi 

şi Nistru, identificaţi de el cu moldovenii. S-a arătat ceva mai sus că V.Stati era la început 

de altă opinie, recunoscând identitatea termenilor vlah şi voloh. 

În pornirile sale ―patriotice‖ de a demonstra imaginarele ―osăbiri‖, V.Stati recurge la 

falsificarea grosolană a izvoarelor istorice, atunci când scrie următoarele: ―cronica (1118-

1209) istoricului bizantin Nicetas Honiates conţine şi ea informaţii despre volohi (subl.- 

V.S.)‖ şi că ―la 1164 prinţul Andronic Comnenul a fost prins de volohi (subl. - V.S.) în 

încercarea sa de a se refugia în Cnezatul Halician‖. 

V. Stati falsifică cu neruşinare izvorul istoric. Autorul bizantin utilizează termenul 

vlahi (βλάχοι), şi nu volohi. Falsificând sursa istorică bizantină, V.Stati o interpretează 

într-un mod cu totul bizar: ―este una din cele mai vechi mărturii ale dăinuirii 

protomoldovenilor‖. Astfel, pentru a ―demonstra‖ imaginarele ―osăbiri‖, V.Stati recurge 

la falsificarea izvorului istoric: termenul vlahi este transformat în volohi, iar aceştia sunt... 

protomoldoveni. Desigur, prin această ―metodă ştiinţifică‖ şi logică a lui V.Stati şi vlahii 

din sudul Dunării erau t o t . . .  protomoldoveni. 

Bănuiesc că falsul comis de V.Stati l-a speriat într-un fel şi pe el. Nu e glumă să ceri de 

la istorici să nu ―se supere pe documente‖, cum o face, dar singur să falsifici sursa 

narativă atât de grosolan. Pentru a ascunde acest greu păcat, V.Stati speculează cu 

afirmaţia lui Ioan Bogdan că ―wolochy în polonă înseamnă moldoveni‖. Dacă ―traducem‖ 

aşa, atunci tot aşa ar trebui să traducem şi termenul volohi din informaţia cronicii ruse 

―Povestea vremurilor de demult‖, care ne vorbeşte despre volohii din Panonia, adică 

moldovenii erau deja în secolul IX, la venirea ungurilor în Panonia. Evident, este un 

absurd. Cuvintele lui Ioan Bogdan trebuie interpretate în sensul că, atunci când polonii se 

refereau la moldoveni şi la Moldova, ei scriau wolochy şi prin aceasta trebuie să-i 

subînţelegem pe moldoveni, nu să traducem termenul dat prin moldoveni. Cum am 

traduce atunci termenul Moldovlahia, utilizat pentru denumirea Moldovei - 
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Moldomoldova, ori moldo-vlahii - moldo-moldovenii? Evident, sunt nişte absurdităţi. 

Actul din 14 noiembrie 1234 semnat de papa de la Roma Grigore al IX-lea, de 

asemenea, este supus operaţiei de falsificare de către V.Stati. Conform lui V.Stati, actul în 

cauză vorbeşte despre ―dăinuirea stabilă şi organizată a protomoldovenilor (volohi, 

―walati‖) la răsărit de Carpaţi‖. Utilizând numele prestigioşilor savanţi români C.Giurescu 

şi Al.Rosetti, pretinsul ―savant‖ V.Stati consideră că ei au tradus corect termenul de 

walati din textul latin prin valahi şi face referinţă la culegerea de documente Documenta 

Romaniae Historica. D. Vol. I. Se creează impresia că lui V.Stati îi lipseşte nu numai 

bunul simţ, dar şi abilitatea de a face referinţe, fiindcă în sursa citată, nici C. Giurescu, 

nici Al.Rosetti nu figurează printre traducători, iar termenul walati este tradus, foarte 

corect, cu român, cum de altfel îl înţelegea şi C.Giurescu, care la p. 36 a lucrării sale 

(Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al 

XVI-ea. Bucureşti, 1967) scrie destul de clar: «prezenţa “valahilor”, adică a românilor». 

Dar, deoarece în imaginaţia bizară a lui V.Stati valahii locuiau în spaţiul carpato-

danubian, iar volohii în spaţiul carpato-nistrean, termenul valahi din actul papal din 1234, 

care vorbeşte despre băştinaşii de la răsărit de Carpaţi, chiar dacă este tradus ―corect‖, nu 

e bun. De aceea V.Stati alătură termenului valahi, în paranteză, pe cel de volohi. Din 

actul respectiv, scrie V.Stati, ―aflăm că la 1234 volohii (valahii) (locuiau - I.E.) în sud-

vestul viitoarei Moldovei‖. Această propoziţie din cartea lui V.Stati este fără sens, de 

aceea am adăugat cuvântul ―locuiau‖. Peste un rând, V.Stati inversează termenii respectivi 

cu locul: valahi (volohi), pentru ca apoi să tragă concluzia că la începutul secolului al 

XlII-lea şi în sud-vestul, şi în nord-estul spaţiului carpato-nistrean se documentează o 

populaţie romanizată care se numea volohi. Iată aşa V. Stati falsifică documentul istoric 

semnat de papa de la Roma, document care nu corespunde închipuirilor sale bizare. Aşa 

înţelege V.Stati să scrii adevărata istorie a Moldovei, falsificând sursele istorice. Că 

pretinsul ―savant‖ nu are pregătire în ştiinţa istorică poate că ştiu puţini oameni, dar că 

este un falsificator de talie o vede toată lumea. 

Falsul comis de V.Stati nu este un simplu moft al său, ci are o ţintă bine gândită. 

Conform închipuirilor sale, romanicii dintre Carpaţi şi Dunăre s-au dezvoltat izolat, fiind 

fixaţi în analele istorice cu numele valahi (vlahi, vlaşi) de unde şi numele ţării lor - 

Valahia. Această supoziţie presupune izolarea de romanicii dintre Carpaţi şi Nistru, care 

nicidecum nu pot fi valahi, ci numai volohi. 
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Lui V.Stati îi place să-l citeze deseori şi pe un alt istoric notoriu român, V.Spinei, de 

parcă ultimul ar fi frate de cruce cu Stati şi ar împărtăşi afirmaţiile bizare ale acestuia. Că 

situaţia nu este aşa, se poate demonstra numai printr-un singur exemplu. V.Stati scrie: ―în 

veacul XIII strămoşii moldovenilor cu numele de bolohoveni (de la voloh) sînt 

documentaţi (1231) şi la răsărit de Nistru‖. Referitor la aceiaşi bolohoveni, V.Spinei 

afirmă: ―în cuprinsul secolului al XlII-lea, dincolo de hotarele nordice ale Moldovei sînt 

atestaţi bolohovenii, al căror nume derivă de la etnonimul est-slav voloh desemnând pe 

români ― (V.Spinei. Moldova în secolele XI-XIV Chişinău, 1994, p. 101). 

Prin asemenea metode V.Stati falsifică afirmaţiile istoricilor români. Nu numai 

C.Giurescu este ―corect, onest şi doct‖ (nu cred că C.Giurescu ar fi mândru de laudele 

aduse lui de Stati), după cum îl apreciază falsificatorul de la Chişinău, ci mulţi, mulţi alţi 

istorici români, spre deosebire de V.Stati, care merită doar antonimele celor trei cuvinte 

citate. Dar în nici un caz supărare. Fiindcă nu o merită. 

Rău îl deranjează pe V.Stati şi procedeul, considerat de el antiştiinţific, ―de a replasa 

termeni şi noţiuni create pe la 1816 asupra realităţilor etnice din sec. XI-XIV. Bunăoară 

mania de a transforma, fără nici un temei, în mod mecanic, dar cu anumite scopuri, 

apelativele vlah, valah, olah în român‖. Adică, în închipuirile lui V.Stati, termenul 

―român‖ ar fi creat pe la 1816. Această afirmaţie a lui atestă clar că în divagaţiile sale 

falsul păşeşte cadenţat alături de ignoranţă. 

Voi prezenta aici doar câteva mărturii documentare care infirmă categoric spusele lui 

V.Stati. Regele habsburgilor Ferdinand I, care nu avea titluri ştiinţifice în istorie, ştia încă 

în 1548 că valahii ―chiar şi acum se numesc romani pre limba lor‖. Un document din 

Ţara Românească din 27 mai 1603 menţionează: ―Apoi vlaşii (aşa e în originalul slav) au 

venit cu acei 12 megieşi care au fost jurători şi au jurat că nu a dat Gheorghe comiş pe 

acest sat nici un ban şi au luat rumânii (aşa e în originalul slav) satul înapoi‖. Cronicarul 

moldovean M.Costin tot ştia că ―moldoveanii mainte de Dragoş vodă să chema vlahi sau 

rumâni de la Rîm‖. 

Concluzie. Aşadar, ―cunoştinţele‖ lui V.Stati despre populaţia romanizată din nordul 

Dunării, atestată în sursele istorice cu termenii vlahi, valahi, volohi, sunt foarte departe 

de realitate. Având nişte închipuiri preconcepute, bizare, despre evoluţia istorică a 

spaţiului nord-dunărean, pentru a sprijini documentar, V.Stati recurge la falsificarea 

documentelor istorice şi a opiniilor exprimate de notorii savanţi români. Procedeu departe 

de a fi numit onest. Şi cu câtă încredere şi seriozitate îi asigura el pe cei care au susţinut 
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“nu numai moral” apariţia ―Istoriei Moldovei‖ că ―eu (V.Stati - I.E.) voi da seama de ale 

mele, câte scriu‖. Cred că a venit timpul să dea seama. 

“Începutu-s-a Ţara Moldovei...” în oglinda deformată a lui V. Stati 

Căutând să ne convingă despre vechimea moldovenilor în istorie, V. Stati, folosind o 

traducere de D.Simionescu a Cronicii moldo- polone, ne spune că de dincolo de Carpaţi 

au trecut moldovenii: ―a descălecat-o cu moldoveni din Ţara Ungurească‖. Citatul este 

reprodus de două ori, la p.48 şi p.54. Dacă într-adevăr este aşa, atunci moldovenii trebuia 

să se fi format ca o etnie distinctă în Maramureş, de unde a venit Dragoş. Este o 

absurditate. Se cunoaşte foarte bine faptul că băştinaşii din Transilvania s-au numit pe 

sine români, iar străinii i-au numit cu termenul valahi, volohi şi alte derivate din aceşti 

termeni (olahi, vlahi etc.). 

Dar să ne adresăm Cronicii moldo-polone, scrisă la Iaşi în anii 1564-1565, originalul 

atestă că în Moldova au trecut ―volochi vegierskiemy‖. În ediţia P.P.Panaitescu (Cronicile 

slavo-române din sec. XV-XVI, publicată de Ion Bogdan, Bucureşti, 1959) pasajul 

respectiv este tradus prin “români ungureni”. F. A. Grecul, istoric care în 1976 a 

publicat la Moscova textele vechilor cronici referitoare la Moldova (Славяно-молдавские 

летописи XV-XVI вв., Москва, 1976), traducea pasajul respectiv din polonă prin 

―венгерских молдаван‖ (―moldoveni ungureni‖). 

Desigur, ar fi foarte curios să ştim cum au rezolvat această problemă, aparent 

controversată, - cine au venit din Maramureş? - strămoşii noştri. Pentru aceasta ne 

adresăm cronicii lui Grigore Ureche, în care aflăm un pasaj din Letopiseţul moldovenesc, 

inclus de interpolatorul Simion Dascălul. Conform lui E. Russev, ―Letopiseţul 

moldovenesc este o traducere şi într-o anumită măsură o prelucrare a celor mai 

reprezentative opere ale istoriografiei oficiale moldoveneşti din secolele XV-XVI‖ 

Acelaşi autor mai opina că “Letopiseţul moldovenesc, elaborat poate de Eustratie 

logofătul, ar fi şi el un monument de istoriografie oficială...‖ (Grigore Ureche. Letopiseţul 

Ţării Moldovei. Studiu introductiv de E.Russev, Chişinău, 1971, p. 19-20). Pasajul 

respectiv relatează următoarele: ―Predoslovie a Letopiseţului moldovenescu ce într-însa 

spune că este făcută ţara den doao limbi, de rumâni şi de ruşi de care lucru să cunoaşte 

că şi pan'astăzi este ţara jumătate de ruşi şi jumătate de rumâni” şi că ―de sîrgu s-au lăţit 
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rumânii în gios şi ruşii în sus‖ (Gr. Ureche. Letopiseţul Ţării Moldovei,Chişinău, 1988). 

Textul dat, din ediţia Letopiseţului lui Grigore Ureche la Chişinău, 1971, este omis. 

Astfel, strămoşii noştri ştiau bine că din Maramureş la răsărit de Carpaţi au trecut 

români şi nu moldoveni. 

Dar ce face V.Stati? La p.55 el prezintă, cu litere grase, probabil pentru a se vedea 

falsul mai bine, întreg pasajul din Letopiseţul moldovenesc, introdus de Simion Dascălul, 

omiţând însă peste tot termenul român . Cu alte cuvinte, falsifică sursa istorică narativă, 

procedeu atât de caracteristic numitului ―istoric‖. I-a plăcut în schimb traducerea incorectă 

a D.Simionescu din Cronica moldo-polonă a frazei ―volochi veierskiemy‖ prin 

―moldoveni din Ţara Ungurească‖ (D.Simionescu. Tradiţia istorică şi folclorică în 

problema „„întemeierii ” Moldovei. în: Studii de folclor şi literatură. Bucureşti, 1967, p. 

31). 

Dar V.Stati nu se mulţumeşte doar cu prezentarea falsă a surselor istorice. El poate 

scrie şi fraze care nu au nici un sens, tot în speranţa de a demonstra vechimea 

moldovenilor. Iată pasajul respectiv: ―La anul stabilirii lui Dragoş şi a drujinei sale la 

răsărit de Carpaţi (1352) ... trăitorii vechi de pe aceste meleaguri, urmaşi ai dacilor 

liberi, care se numeau moldoveni (subl. - I.E.), împreună cu dacii romanizaţi, veniţi din 

Maramureş, conlocuind cu alte neamuri venite din Rusia de Sud-Vest, au încercat să 

lămurească: de unde, din care pricină au apărut aceste frumoase cuvinte - moldoveni, 

Moldova?‖ (p.53). 

Din fraza dată este imposibil de înţeles cine erau moldovenii: ―trăitorii vechi‖, urmaşi 

ai dacilor liberi‖ sau aceştia împreună cu ―dacii romanizaţi veniţi din Maramureş, sau 

pentru ca ei să se numească moldoveni, a fost necesară şi conlocuirea cu ―alte neamuri din 

Rusia de Sud-Vest‖? 

Terminologia etnică şi politico-geografică este prezentată de V.Stati tot atât de fals ca 

şi celelalte probleme, evitând cu grija termenul valah , care nu poate fi altfel tradus decât 

român, şi menţionând, cu aceeaşi grijă, termenul moldovan, procedeu condamnat de 

Recomandarea 15 (2001) privind predarea istoriei în Europa în secolul 21 şi fixat la 

compartimentul ―Manipularea istoriei‖: ―cercetarea istoriei şi istoria ca obiect de 

învăţământ nu pot fi compatibile, în nici un fel, cu valorile fundamentale şi cu statutele 

Consiliului Europei dacă acestea încurajează manipularea istoriei, mai ales prin: ... 

insistenţa asupra unui eveniment pentru a justifica sau ascunde un altul,... negarea unor 
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fapte istorice, omiterea unor fapte istorice‖. 

Falsificarea comisă de V.Stati constă tocmai în aceasta: insistenţa asupra unor termeni, 

negarea şi omiterea altora. Mai mult chiar. V.Stati devine obraznic în sensul direct al 

cuvântului prin faptul că îl învinuie pe V.Spinei că ―nu a citit până la capăt măcar al 

doilea rând din documentul din 1.08.1404, la care se referă‖ (p.51). În această situaţie, 

singurul mijloc de combatere este readucerea documentelor citate în faţa cititorului, 

pentru a vedea cum procedează V.Stati. 

Am menţionat deja că sursele istorice indică la faptul că pe teritoriile de la răsărit de 

Carpaţi locuiau vlahi, valahi (1164,1234) – etnonime care nu pot fi traduse decât români. 

Evident, dacă pe teritoriile de la răsărit de Carpaţi locuiau valahi (români), dacă din 

Maramureş în aceste locuri au venit valahi, volohi (români), este normal ca aici sursele 

externe să ateste mai multe Valahii (Ţări Româneşti). 

În acest sens, o importantă sursă istorică este cronica germană rimată a lui Ottocar de 

Stirya, care, relatând despre evenimentele din 1307 -1308, aminteşte o Ţară Românească 

(Walachenland) de peste munţi, aflată la hotar cu principatul Halici, condusă de un 

―rege‖ care era domn (her) peste alţi voievozi mai mici. Cercetând istoria oraşului 

Suceava, istoricul român M.D.Matei formula concluzia că ―Suceava apare astfel, în chip 

firesc, foarte posibilul centru politic, militar şi administrativ al formaţiunii politice 

amintite de Ottocar de Stirya‖. Deci avem o Valahie (Ţară Românească) cu centrul la 

Suceava. 

O altă Valahie (Ţară Românească) era cu centrul în oraşul Şiret. Sursa respectivă ne 

informează că aici, pe la 1340 sau 1349, ―în Valachia et civitate Sereth‖, fraţii Ordinului 

franciscan Blasius şi Marco au fost martirizaţi. Şi mai târziu, când asupra Siretului s-a 

extins autoritatea domnului Moldovei, s-a menţinut denumirea de Valahia. În orice caz, o 

scrisoare a papei de la Roma din 1377 o aminteşte pe ―Margareta di Cereth, Domina 

Valchie Minoris” (Margareta de Siret, Doamna Valahiei Mici - (Ţării Româneşti Mici). 

Dar cu acestea, numărul formaţiunilor statale incipiente de la răsărit de Carpaţi nu se 

epuizează. Ne referim aici la formaţiunea din bazinul râului Moldova cu centrul la Baia, 

oraş numit şi Molde, Civitas Moldaviae, Moldavia. La 1334, în oraşul Lvov era atestat 

negustorul Alexandru Moldaowiez ( din Moldova). Reieşind din acestea, considerăm că 

Dragoş din Maramureş nu a venit în calitate de ―primul voievod al statului moldovean‖, 

cum se afirmă deseori, ci doar în calitate de conducător, voievod al mărcii militare ungare 
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create în limitele teritoriale ale acestui voievodat, primul voievod al acestei formaţiuni 

statale incipiente, Moldova existând, fără îndoială, la o dată anterioară care deocamdată 

rămâne necunoscută. 

Deci, o altă formaţiune politică locală purta numele de Moldova, centrul ei fiind la 

Baia. Anume această formaţiune a fost ocupată de Ungaria, anume aici au fost instalaţi de 

către regalitatea maghiară primii voievozi români din Maramureş, anume aceasta a fost 

acea Ţară Moldovenească (terre nostre Moldauane, 1360), supusă Ungariei şi locuită de 

români (olahos), pe care Dragoş, ―credinciosul nostru (al regelui - I.E) român (olah) din 

Maramureş‖, i-a întors ―cu veghetoare grijă şi cu neobosită strădanie pe calea statornicei 

credinţe ce trebuie păstrată către coroana regească pe mulţi români (olachos) răzvrătiţi‖. 

Dar, la o dată rămasă încă neprecizată, tot din Maramureş, trece în taină faţă de regele 

Ungariei ―Bogdan voyvoda Wlachorum (voievodul românilor) de Maramorisio‖, 

adunând pe Wolachis (românii) acelui district (Cronica Dubnicensa), îi aduce în aceeaşi 

Ţară a Moldovei şi îl alungă pe Balc, care era aici locţiitorul regelui Ungariei. Prin 

această acţiune Bogdan a înlăturat suzeranitatea ungară şi a revenit la statutul politico-

juridic al Moldovei anterior cuceririi maghiare. 

Regele Ungariei Ludovic a încercat să preia conducerea Moldovei şi să-l alunge pe 

Bogdan, dar fără nici un rezultat. Prin actul din 2 februarie 1365 regele practic recunoaşte 

independenţa Moldovei. 

Cu toate acestea, raporturile domnilor Moldovei cu regii unguri au continuat să fie 

destul de tensionate, tensionare care s-a acutizat în 1370, când regele Ludovic este ales şi 

rege al Poloniei. Primejdia a fost imediat sesizată de noul domn al Moldovei, Laţcu. Către 

acest timp (1370) Laţcu reuşeşte să extindă autoritatea sa şi asupra voievodatului Valahia 

cu centrul la Siret. Pentru a contracara primejdia ungară, Laţcu se adresează direct papei 

de la Roma pentru a adera la catolicism, solicitându-i papei crearea unei episcopii catolice 

în noua sa capitală, Siret, iar în fruntea ei să fie numit un franciscan polon. Papa a acceptat 

propunerea lui Laţcu şi în 1371 episcopul Cracoviei consacra în funcţia de episcop catolic 

al Şiretului pe franciscanul polon Andrei Sastrze. Aceste evenimente au întărit substanţial 

poziţiile internaţionale ale tânărului stat, dar teritoriul său era încă prea mic. 

Prin unirea voievodatului Moldova (Baia) cu voievodatul Valahia (Siret) s-a format 

un voievodat mai puternic, capabil să apere versanţii orientali ai Carpaţilor. Mai spre 

răsărit rămase însă încă o “Walachenland”, cu centrul la Suceava. Alipirea acesteia la 
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Moldova rămâne în sarcina lui Petru I Muşat. Conform unei ipoteze enunţate de 

M.D.Matei, iniţial, Bogdan I a evitat Suceava, ―cel puţin în parte, şi prin faptul că aici la 

Suceava, rezida un feudal care nu acceptase să se subordoneze voievodului 

maramureşean‖. Cert însă este faptul că Petru I a fost primul voievod al Moldovei care a 

impus prezenţa autorităţii centrale la Suceava (în penultimul deceniu al secolului al XlV-

lea). Pentru asigurarea deplină a succesului, Petru I a mutat capitala ţării de la Siret la 

Suceava. 

Fără îndoială, aceste acţiuni energice ale lui Petru I au fost dictate, de rând cu alţi 

factori, şi de acţiunile Ungariei, care la 1378 anexează Haliciul, aflat din 1349 în 

componenţa Poloniei. 

Unificarea Valahilor existente pe teritoriile de la răsărit de Carpaţi de către voievozii 

Moldovei s-a manifestat spre sud şi răsărit, înglobând, la un moment încă nu prea bine 

cunoscut, şi formaţiunea statală a lui Costea voievod, menţionat documentar la 1386. 

Ş.Papacostea crede că desăvârşirea unităţii teritoriale a Moldovei a avut loc ―la 

sfârşitul domniei lui Petru Muşat sau la începutul celei a lui Roman‖. în orice caz, 

modificarea titulaturii domnului o aflăm în câteva acte de la Roman I, modificări 

examinate de Ş.Papacostea, concluziile căruia le voi însera mai jos. 

Într-un act intern din martie 1392, Roman I s-a intitulat ―Роман, воевода обладая  

Землею молдавскою от плонины до моря‖. Într-un act extern din ianuarie 1393, prin 

care Roman I se închina regelui Poloniei Vladislav, domnul se întitula: «мы Роман 

воевода Молдавский и дедич оусей Земле Волошьской от плонины аже до брегу 

моря ». M.Costăchescu, la timpul său, a tradus pasajul dat în felul următor: ―noi, Roman 

voievod al Moldovei şi Domn al întregii Ţări a Moldovei, din munte până în ţărmul 

mării‖, traducere care este incorectă. 

Ş.Papacostea a observat elementul nou din titulatura domnului «дедич оусей Земле 

Волошьской», adică ―moştenitor al întregii Ţări Valahe”, adică al “întregii Ţări 

Româneşti”. Este absolut justă opinia acestui autor că pentru ca domnul să ia acestă nouă 

titulatură - de posesie deplină - a fost nevoie ca un nou element teritorial să fie adăugat la 

Ţara Moldovei. Acest element nou a fost Ţara Românească de sub conducerea 

voievodului Costea. 

Sursele istorice examinate atestă cu lux de amănunte că pe parcursul celei de-a doua 

jumătăţi a secolului al XlV-lea, urmaşii lui Bogdan I au alipit la voievodatul Moldova trei 

Valahii (Ţări Româneşti), existente în spaţiul carpato-nistreano-danubiano-pontic. În ce 
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priveşte modul de unificare, Şt. S.Gorovei afirmă următoarele: «Şi începe să se ştie, azi, 

că unificarea impusă de ―descălecători‖ elementului ―de baştină‖ nu a fost acceptată fără 

opoziţie: săpăturile recente de la Baia au scos la iveală urmele unui incendiu databil - cu 

monede - spre mijlocul veacului al XlV-lea». 

Că Moldova era în acelaşi timp o ţară românească se ştia în 1395 şi la cancelaria lui 

Sigismund de Luxemburg, care folosea expresia: “Minor Valahia seu terra nostra 

Molduana”. 

Această situaţie a fost fixată şi în denumirea statului Moldova, care, în mai multe 

cazuri, era numit şi Moldovlahia. În izvoarele bizantine termenul este fixat pentru prima 

dată în anul 1401. Important însă apare altceva, şi anume că şi izvoare interne, începând 

cu anul 1407, fixează termenul Moldovlahia. Aşa, pe 7 ianuarie 1407 mitropolitul Iosif se 

întitula «митрополит … Молдовлахийскый». Este de reţinut şi faptul că titlul 

Pomelnicului de la Bistriţa (1407) este următorul: ―Aici se pomenesc binecinstitorii 

domni ai Moldovlahiei”. De la Alexandru cel Bun au rămas patru documente (12 martie 

1422, 8 iulie 1428, 23 decembrie 1430, 6 februarie 1431) originale în limba slavonă, în 

care domnul se întitulează “воевода и господин всей Молдовлахийской земли”. 

Fiul lui Alexandru cel Bun, Ştefan, într-o scrisoare din 8 iulie 1435 adresată şoltuzului 

şi pârgarilor din Braşov, de asemenea se întitula voievod al «Молдовлахийской 

земли». 

În acelaşi an, 1435, cancelaria papală utiliza, referindu-se la Moldova, termenul 

Moldoblahia. 

Chiar şi turcii ştiau că Moldova este o Valahie. La 5 octombrie 1455 Muhamed al Il-

lea se adresa cu o scrisoare-ultimatum lui Petru Aron, care - în viziunea sultanului - era 

voievod şi domn al Mopoвлахией. 

Ştefan cel Mare de asemenea a utilizat aceste termen. La 3 ianuarie 1472 Ştefan garanta 

negustorilor braşoveni libertatea deplină a negoţului în «tot locul în ţările noastre» 

(нашими земле). În acest act Ştefan se întitulează ―воевода … и господин вьсей земли 

Молдовлахийской‖. Am reprodus şi fragmentul din scrisoare unde se indică la ―ţările 

noastre‖, expresie care pare să ateste faptul că Moldova ar fi constituită din mai multe ţări, 

realitate ce a inspirat numele ţării - Moldovlahia. La 9 iulie 1480 Ştefan cel Mare iarăşi 

se adresa braşovenilor cu o scrisoare în care se întitula ―господарь земли 

Молдовлахийской‖. La 15 martie 1481 Ştefan cel Mare se adresa cu două scrisori 

boierilor, cnezilor şi ţăranilor din judeţele Brăila, Buzău şi Râmnic, în care-i anunţa că va 
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ajuta pe Mircea voievod ―să-şi dobândească baştina sa‖ - «Влашскую землю » (Ţara 

Românească). Ştefan însuşi se întitula «воевода … и господин вьсей Земли 

Молдовлахийской». Şi, în fine, într-o scrisoare către braşoveni din 13 septembrie 1500- 

1503 Ştefan cel Mare iarăşi s-a întitulat « господарь земли Молдовлахийской ». Este 

de remarcat şi faptul că uneori termenul apare şi inversat -«Vlahomoldavia». 

Pentru numele ţării Moldovei s-a utilizat şi termenul Valahia. Spre exemplu, în 

procesul purtat la Liov în anii 1385-1386 de un grup de negustori germani, prădaţi în 

Moldova de nişte armeni, s-a prezentat o scrisoare din partea fratelui domnului Moldovei: 

―domini Romani, fratris domini Petri Woywody de Walachya”. De asemenea, în omagiul 

de vasalitate depus de Petru I Muşat regelui polon Vladislav în 1387, Petru se întitula în 

textul latin (original) ―woyeuda Muldauensis”, iar ţara sa ―terram nostram, Valachie 

castra...‖. Boierii ţării adeveresc acest omagiu. Petru este numit ―woyeude 

Muldauiensis”, iar ţara lor - ―terre Valachie”. 

Înainte de 25 martie 1400, Ivaşco, fiul lui Petru I Muşat, retras în Polonia, garanta 

regelui Vladislav pentru Roman şi se întitula «Ивашко, сыну Петрову, дедич Валаски 

». La 25 martie 1400 Ivaşco făgăduia credinţă regelui Vladislav şi se întitula fiu al lui 

«Петра воеводы, дедич Валаски». Jurământul era depus şi în numele boierilor: «со 

всеми моими бояры валаскими и со всею Землею Валаскою ». 

La 1 august 1404 boierii lui Alexandru cel Bun depuneau la Cameniţa, în numele 

domnului, omagiul de vasalitate regelui Poloniei Vladislav. în textul omagiului domnul 

era întitulat «Александр воевода Молдавскыя», iar boierii «наши слуги, панове 

валаскыя, земляне молдавскыя». Am indicat mai sus că în documentul din ianuarie 

1393 M.Costăchescu a tradus incorect titlul domnului «oycей Земле Волошьской» prin 

―al întregii Ţări a Moldovei‖. Aici, M.Costăchescu nu s-a mai încumetat să traducă
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―pani moldoveni, pământeni moldoveni‖, ci a tradus ―pani valahi, pământeni moldoveni”. 

Dar încercarea de a evita traducerea termenului “valah” nu rezolvă problema şi el trebuie 

tradus aşa cum îl traduceau strămoşii noştri - român. Lucru pe care îl face chiar 

M.Costăchescu în colecţia de documente din timpul lui Ştefăniţă (1517-1527). Aşa, actul în 

limba polonă a soliei lui Ştefăniţă către regele Poloniei din 1523, în care cere creştinilor să 

se unească împotriva turcilor, atestă că: ―Domnia sa întrebă divanul său, pe bătrânii din 

divanul bunului său, Ştefan, cum s-a ţinut Ţara noastră Românească (kako sa chowala 

nasza zemla Woloska?). Şi ei au răspuns aşa Domniei sale că Ţara noastră Românească 

(Ony thak powiedaly yeho m, ysch nascha zemla Woloska)”. Răspunsul dat de regele polon 

este şi mai elocvent. Textul scrisorii cuprinde atât termenul ―voyevody Moldawskiego”, cât 

şi termenul ―woewody Valaskiego”, adică voievod al Moldovei şi voievod al Ţării 

Româneşti. Aceasta denotă clar că, în viziunea regelui, Moldova era şi o Ţară Românească. 

În acest context, mai subliniez încă o dată opinia lui Ioan Bogdan că deoarece ―Wolochy 

în polonă înseamnă moldoveni‖, ―nu se poate zice ―Volohi din ţara Moldovei‖ sau ―români 

din Ţara Moldovei‖ nici ―voievodul volohilor‖ pentru ―voievodul Moldovei‖, nu poate fi 

acceptată, fiindcă cum am zice atunci Moldovlahiei - Moldomoldovei. Evident, este un 

absurd. 

Ţamblac, solul lui Ştefan cel Mare în Veneţia, în mai 1478, reda spusele domnului în care 

acesta cerea ajutor în lupta împotriva turcilor pentru apărarea Chiliei şi Cetăţii Albe. 

Domnul cerea ca şi ― voievodul Basaraba să fie alungat din cealaltă Ţara Românească (de 

l’altra Valachia) şi să fie pus acolo un alt domn creştin, anume Draculea‖. Evident, domnul 

îşi considera ţara sa Moldova tot o Valahie. 

Avem noi dreptul să-i învinuim pe înaintaşii noştri, domni, feciori de domni, mitropoliţi, 

călugări, în faptul că ei nu cunoşteau exact numele ţării lor? Sau poate în faptul că ei atentau 

la ―statalitatea‖ Moldovei? Rămâne cert faptul că şi Valahia şi Moldovlahia reflectau o 

situaţie reală. 

Indiferent de faptul cum istoricii explică acest fenomen, că la origine statul întemeiat ―de 

Bogdan I s-a numit Ţara Românească a Moldovei” (N.Grigoraş), ―se voia în acest fel să se 

sublinieze că Moldova era şi ea o “Valahie” în sensul de ţară locuită de români, şi anume o 

“Valahie moldovenească”, deoarece Moldova era numele oficial statal al teritoriului de la 

răsărit de munţii Carpaţi‖ (E.Stănescu), or, voievodatul Moldova a supus pe rând mai multe 

Valahii, ceea ce s-a întipărit un timp şi în numele statului, Moldovlahia, noi nu trebuie să 

ocolim aceşti termeni, ci trebuie să explicăm acest fenomen: Moldova era şi ea o Ţară 

Românească. 



 

Izvoarele străine confirmă cu lux de amănunte această realitate. Germanul Johann 

Schiltberger (1381-1438), care la începutul secolului al XV-lea a trecut prin Chilia, Cetatea 

Albă, Iaşi şi Suceava, a numit Moldova “der clainen Walachei” (Valahia Mică). Un alt 

străin, Ioan de Ryza, episcop catolic de Baia, numit într-o notiţă contemporană germană 

episcop al Moldaw, a desemnat la 1431 Moldova prin termenul Terram Walachie. în 

conceptul umanistului italian Antonio Bonfini (1434-1503) existau două Valahii: Ţara 

Românească şi Moldova, iar italianul Giovani Maria Angiolello (1450-1525) îl numea pe 

Ştefan cel Mare “signor della Vallachia”. Pentru nunţiul apostolic Fabio Mignanelli, într-o 

relatare din 22 noiembrie 1538, ţările româneşti extracarpatice erau Valahia mare şi mică, 

una, indica el, este cârmuită de voievodul transalpin, iar cealaltă de cel moldovean. Toată 

Valahia împreună (adică Ţara Românească şi Moldova - I.E) putea mobiliza o oaste de 40-

50 mii de oşteni, iar Moldova singură, 30 de mii. Un alt străin, palatinul de Sieradr, 

polonezul Ieronim Laski, numea Moldova Terra ista Valachiae. 

Mai mulţi străini au subliniat unitatea terminologică a teritoriului de la răsărit de Carpaţi. 

într-o descriere din 1404 a arhiepiscopului de Sultanieh Ioan, se aminteşte Valahia, care e 

numită cea Mare şi cea Mică. Enea Silviu Piccolomini (1405-1464) desemna întreg 

teritoriul extracarpatic dintre Dunăre - Marea Neagră - Nistru cu termenul Valachia. În 

acelaşi context, umanistul şi cosmograful german Sebastian Munster (1489-1552) definea 

teritoriul extracarpatic cu termenul Valahia, menţionând că ―partea Valahiei dinspre 

miazănoapte se numeşte Moldova”. Ghillebert de Lannoy (1386-1462), care a sosit la curtea 

lui Alexandru cel Bun după iunie 1421, nota următoarele: ―De acolo (din Cameniţa - I.E) m-

am dus în Wallachie, prin mari întinderi pustii şi l-am găsit pe Alexandru Vodă, domnul 

amintitei Valahii şi Moldove, la un sat al său‖. 

Michael Bocignoli din Raguza (? - după 1534), într-o descriere a Ţării Româneşti face o 

precizare esenţială: ―Această Valahie (Ţara Românească - I.E) se mărgineşte dinspre răsărit 

cu cealaltă Valahie, care e numită de unguri Moldova”. Aşadar, termenul Moldova ar fi 

un nume străin, dat acestei Valahii de către unguri. 

Un călător anonim, care ne-a lăsat o descriere a Moldovei (1685), scria că ―moldovenii 

sunt colonii romane trimise de împăratul Traian la acele hotare pentru a constitui o stavilă 

împotriva incursiunilor sciţilor... Se numesc în limba lor ―rumâni‖, care înseamnă romani...‖ 

(Călători străini. VII, p. 394-395). 

Am redat aici doar o parte din sursele negate vehement de V.Stati. Ele atestă că istoria 

noastră este mult mai complexă decât şi-o închipuie el. Dar o frază a spus-o totuşi bine: 

―datoria şi inteligenţa noastră constau a o însuşi‖. Principalul este să avem bine dezvoltat 
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simţământul datoriei şi inteligenţa necesară. Falsul până la urmă apare la suprafaţă. 

 

 

 

 

 

Speculaţiile lui V.Stati despre istoria politică a Moldovei în secolul al XV-lea 

Dacă până în acest secol, în imaginaţia lui V.Stati teritoriile de la răsărit şi sud de 

Carpaţi s-au dezvoltat pe căi proprii, deosebite (nimic, cu părere de rău, nu ne 

destăinuie el despre calea de dezvoltare a băştinaşilor din teritoriul intracarpatic: erau 

ei pe o a treia cale de evoluţie sau altă pseudoipoteză), pentru evenimentele începând 

cu domnia lui Alexandru cel Bun, falsificatorul de la Chişinău urmăreşte un scop mult 

mai agresiv - crearea, în persoana Valahiei, a imaginii duşmanului permanent şi cel 

mai periculos al Moldovei. 

Din paginile 60-61 aflăm că, în 1429 şi 1430, ―armatele valaho- turceşti 

invadatoare‖ năvăliseră asupra Moldovei cu intenţia de a ocupa cetatea Chilia, 

evenimente care corespund realităţii istorice. Aparent, autorul înţelege corect şi 

perioada anilor 1432-1457, când, cităm cum numeşte el, această ―jucăreală de-a tronul 

a pretendenţilor la domnie au dus ţara în pragul dispariţiei‖. Nu este clar de ce unia de 

la Florenţa este “unuia de la Florenţa‖ şi de ce Constantinopolul a fost cucerit de turci 

la 13.02.1453 şi nu la sfârşitul lui mai 1453, or, greşelile de diletant abundă. 

V.Stati ascunde însă cu grijă două evenimente principale privind relaţiile Moldovei 

cu Ţara Românească. Primo. Contribuţia militară a lui Mircea cel Bătrân la 

înscăunarea lui Alexandru cel Bun din primăvara anului 1400 (1399). Evident, pe altă 

cale decât cea militară Iuga -Vodă nu putea fi înlăturat. Secundo. Venirea lui Ştefan cel 

Mare în scaunul Moldovei (primăvara anului 1457). Noul domn vine tot din Valahia cu 

ajutor muntean. Şi acestea sunt ―năvăliri‖ ale valahilor, dar Stati le ocoleşte. Acestea 

sunt ―năvăliri‖ pozitive? 

Deduce V.Stati şi o ―regulă‖ foarte interesantă: ―numărul descendenţilor lor (a 

domnilor - I.E.) născuţi din flori (nelegitimi) era mult mai mare decât a celor legitimi‖ 

(p.67). Păcat că nu a făcut referinţă la ―documentele statale moldoveneşti‖. Dar poate 

falsificatorul dispune de documente pe care le va scoate din anonimat?! 

Continuă crearea imaginii Valahiei ca duşmanul principal, alături de turci, a 



 

Moldovei (p.69,72): turcii sunt ajutaţi de valahi (munteni), Ştefan întăreşte hotarul cu 

Valahia. 

Şocantă este interpretarea lui V.Stati despre actul din februarie 1470, care aminteşte 

dreptul voloh (dreptul românesc şi nicidecum moldovenesc, chiar dacă Ioan Bogdan l-

a tradus aşa - I.E.) şi dreptul robilor şi al ţiganilor. În imaginaţia lui Stati, 

documentul este semnificativ ―prin democratismul său în raport cu drepturile omului‖ 

şi ―demonstrează că ocrotirea drepturilor sociale şi naţionale, respectarea egalităţii în 

drepturi a tuturor locuitorilor Ţării Moldovei, indiferent de origine, au devenit norme 

nescrise, dar luate în consideraţie, încă de pe timpurile marelui voievod‖. Se poate oare 

vorbi despre egalitatea în drepturi a băştinaşilor moldoveni şi robilor? Şi de unde a luat 

V.Stati că dreptul voloh şi dreptul robilor devin norme nescrise de pe timpul lui Ştefan 

cel Mare şi nu mai înainte? Nici nu mi-am închipuit că cuiva îi pot veni în cap 

asemenea gânduri năstruşnice. Dar iată că unul s-a găsit. Numele lui este V.Stati. Mai 

mult chiar. El îl anunţă pe Ştefan cel Mare că ţiganii din Moldova din timpul său se 

numeau romi. 

Referindu-se la jurământul lui Ştefan cel Mare de la Colomeea din septembrie 1485 

(la V.Stati incorect - 1499 ;p.75), Stati atrage atenţia cititorilor la adaosul secretarului 

care nota că ―hec inscripcio ex valachico in latinum versa est‖ şi scrie: ―faptul că 

polonii cunoşteau bine Moldova şi pe moldoveni îl îndreptăţeşte pe Ioan Bogdan să 

constate: ―înseamnă că textul latinesc al tratatului a fost tradus din moldoveneşte‖. 

Parcă totul este normal, V.Stati citează în ghilimele cuvintele lui Ioan Bogdan şi 

motive pentru bănuieli nu ar trebui să fie. Dar, cunoscând prostul obicei al lui V.Stati 

de a falsifica, m-am adresat adevăratelor cuvinte scrise de Ioan Bogdan, care - 

comentând numita însemnare în limba latină - a scris: ―înseamnă că textul latinesc al 

tratatului din 1485 a fost tradus din româneşte s. moldoveneşte (subl. - I.E.). E la 

mijloc, de sigur, o eroare a copistului ulterior care, neştiind că în cancelaria Moldovei 

se scria numai slavoneşte în sec. XV, şi-a închipuit că originalul a fost scris în 

româneşte (subl. - I.E.)‖. (Ioan Bogdan. Documentele lui Ştefan cel Mare... Bucureşti, 

1913, Vol.II, p. 373). Aşadar, V.Stati a falsificat flagrant şi cuvintele lui Ioan Bogdan, 

aşezându-1 şi pe acesta cu forţa în rândul ― moldoveniştilor‖ de astăzi. 

Aberaţiile pe teme istorice şi lingvistice ale lui V.Stati ating o cotă maximă atunci 

când el vorbeşte despre relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Rusia. Numai cât face fraza că 

Rusia de Sud-Vest este ―adevărata Rusie‖. Tot de la Stati aflăm că Ştefan cel Mare 

―folosea orice căi de a stabili relaţii de bună înţelegere şi prietenie cu diferite ţări, fie 



183 

 

Rusia Kieveană (subl. - I.E.), fie Rusia Moscovită‖. Fraza denotă atât lipsa de 

cunoştinţe istorice elementare a lui Stati, cât şi neputinţa lui de a înţelege o hartă 

istorică. Dacă ar fi putut, ar fi tras alte concluzii examinând harta de la p.76, plasată în 

cartea sa, şi nu ar fi scris despre existenţa ţării Rusia Kieveană în timpul domniei lui 

Ştefan cel Mare. 

Buna ―înţelegere şi prietenie‖ cu Rusia Moscovită atinge punctul culminant la 

momentul în care Ştefan cel Mare “s-a încurscrit” cu marele cneaz al Moscovei Ivan 

al III-lea. Să ştii, Vasile, că atunci, în secolul al XV-ea, ―fratele mai mare‖ putea să se 

supere rău de tot pe prostiile tale. Dacă citea aceste cuvinte Ivan al III-lea cu siguranţă 

că erai învinuit de ―hiclenie‖ şi atunci... Azi, poate să nu se supere chiar atât de rău, 

dar, în cazul în care ―Istoria Moldovei‖, această operă agramată, ar fi fost citită de 

―fratele mai mare‖, el ar fi fost obligat să-ţi spună: ―Vasile, pune mâna pe carte şi nu 

scrie prostii‖. 

De-ar şti V.Stati că formula să fii ―prieten prietenilor şi duşman duşmanilor noştri‖ 

o aflăm şi în textele tratatelor lui Ştefan cel Mare cu otomanii, şi cu polonii, şi în textul 

tratatului semnat de Bogdan al II-lea, tatăl său, cu Iancu de Hunedoara, fară îndoială 

le-ar aprecia şi pe acestea că ―după toate probabilităţile‖ au ―avut o anumită importanţă 

pentru ambele părţi‖. Dar aşa, cunoştinţele istorice ale autorului lasă mult, mult de 

dorit. 

Relatând despre luptele lui Ştefan cel Mare cu polonii în 1497, V.Stati ―uită‖ să-i 

numească, printre aliaţii domnului Moldovei, pe otomani. Erau şi ei vre-o 2000. Nu 

cred că face acest lucru din motivul că erau prea puţini. Ori nu ştie, ori falsifică... 

Fiindcă despre cazacii care l-au ajutat pe Ion -Vodă cel Cumplit în lupta împotriva 

turcilor la 1574 (1800 cazaci) pomeneşte de cinci ori. Straniu mod de prezentare 

―obiectivă‖ a istoriei Moldovei, cum pretinde V.Stati. 

V.Stati informează numai despre o campanie a lui Ştefan cel Mare, cea din iunie 

1498 împotriva Poloniei spre a o pedepsi pentru atacul din anul precedent împotriva 

Moldovei. Pentru adevărul la care pretinde V.Stati, ar fi fost normal să vorbească 

despre campaniile turcilor, turcilor şi moldovenilor, moldovenilor şi iarăşi turcilor pe 

parcursul anului 1498, şi despre experienţa hanului Crimeei (a se vedea detalii la 

N.Grigoraş. Moldova lui Ştefan cel Mare. Chişinău, 1992, p. 372), care atestă că 

domnul Moldovei se afla, la acel moment, într-o alianţă antipolonă cu otomanii şi cu 

tătarii. 

Poate ar fi bine pentru V.Stati se ştie şi faptul că în ultimul timp istoricii români 



 

consideră că pacea moldo - otomană s-a încheiat la 1486 şi nu în 1489 şi suma de 3000 

florini pe care Moldova o plătea Porţii fusese dublată încă la 1481, deci 6000 de 

florini. 

Este adevărat că sultanul l-a impus pe domnul Moldovei Petru Aron la 1455 să 

plătească haraci, dar Mahomed nu emite nici un act ―în vara aceluiaşi an‖, adică în 

1455, care ar fi prevăzut ―încetarea năvălirilor asupra Moldovei în schimbul achitării 

haraciului‖. Cererea ultimativă a sultanului de plată a haraciului este din 5 octombrie 

1455, iar celălalt act sultanal - din 9 iunie 1456. 

Compartimentul ―Moldova şi Valahia‖ are drept scop definitivarea ideii lui V.Stati 

despre ―duşmanul‖ secular al moldovenilor, valahii. Închipuirilor sale năstruşnice 

încearcă chiar să le pună un fundament ―teoretic‖: alţii recurg la procedeul ―repetării 

mecanice‖ a unor idei care duc la mitizare , el, V.Stati, nu procedează desigur aşa, el 

―consultă‖ sursa directă. 

Năzbâtioasa frază precum ca astăzi societăţii moldoveneşti ―i se impune ideea că 

moldovenii, cică, nu ar avea istoria lor‖ ar trebui argumentată cu referire la ―sursa 

directă‖. V.Stati însă nu aduce argumente, el face doar declaraţii ale propriilor 

convingeri. 

V.Stati caută să uimească cititorul şi cu ―vastele‖ sale cunoştinţe în domeniul 

geografiei. La p. 86 el pune sub îndoială afirmaţia istoricului român E.Stănescu că 

Ţara Românească este vecina de ―miazăzi‖ a Moldovei. V.Stati consideră că Valahia 

se afla ―undeva la sud-vest de Moldova‖ şi că la ―miazăzi‖ vecina Moldovei a fost 

Marea Neagră. 

Să vedem ce susţine la acest subiect ştiinţa care se numeşte geografie, tema 

respectivă studiindu-se în clasa a V-ea, unde profesorul explică elevilor cele mai 

elementare noţiuni despre meridiane şi paralele, primele fiind orientate strict Nord-

Sud, cele de-a doilea - Est-Vest. Cunoscând acest lucru şi examinând harta, observăm 

că, pentru a te deplasa din toate cele trei foste capitale ale Moldovei (Baia, Siret, 

Suceava) spre Bucureşti, trebuie să mergi spre Sud, de la Bălţi spre Târgul de Floci - 

tot spre Sud. Deci, pentru a te deplasa din Moldova spre Ţara Românească, trebuia să 

mergi spre Sud. Examinarea hărţii atestă destul de clar faptul că deplasându-te din 

Orhei, Chişinău ori Căuşeni spre Sud, ajungi la Marea Neagră, dar numai trecând 

Dunărea şi traversând Dobrogea, teritoriu care, din 1388 până la 1417, a fost parte 

componentă a Ţării Româneşti. Cât priveşte Marea Neagră, ea este vecina de Sud- Est 

a Moldovei, şi nicidecum vecina de Sud. Adevăraţii istorici cunosc bine acest lucru. 
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Voi aduce doar un singur exemplu. I.S. Grosul şi I.G. Budac [Очерки истории 

народного хозяйства Бессарабии (1812-1861), Кишинев, 1967], apreciind poziţia 

geografică numai a Basarabiei, scriu că ea, la Sud, pe râul Dunăre se mărginea cu 

posesiunile otomane (Dobrogea), iar la Sud-Est, regiunea era scăldată de Marea 

Neagră. Aşa că acest ―subiect incidental‖ denotă că V.Stati are cunoştinţe foarte 

proaste şi la geografie. 

M-a bucurat nespus de mult fraza în care V.Spinei este recunoscut de către V.Stati 

drept “prestigiosul istoric român” (subl. I.E.). 

M-am bucurat fiindcă am citit cele ―Câteva cuvinte despre Victor Spinei şi opera 

sa‖, semnate de istoricul Ion Ţurcanu, în care se spune clar şi exact că el este ―fiu al 

Basarabiei, născut la Lozova, judeţul Lăpuşna, descendent din două vechi familii de 

lăpuşneni şi soroceni, care au dat din sânul lor nume destoinice de toată mândria...‖ 

(V.Spinei. Moldova în sec. XI-XIV, p.10). Este imposibil ca V.Spinei să fie român 

numai în virtutea faptului că ―îşi trăieşte veacul în frumosul târg al Ieşilor‖. De ce? 

Fiindcă Pavel Bârnea, “istoric român din Republica Moldova‖ (V.Stati, p. 431), nu a 

devenit moldovean în virtutea faptului că şi-a trăit veacul în târgul Chişinăului. El a 

rămas român în virtutea faptului că ... a fost român. Exact aşa şi V.Spinei: este 

român fiindcă este descendent a două familii româneşti de lăpuşneni şi soroceni. 

Mă miră faptul că V.Stati îl recunoaşte român numai pe V.Spinei, dar nu şi pe 

lăpuşnenii şi sorocenii de la care provine. 

Revin acum iarăşi la conflictele moldo-valahe care au stat în centrul atenţiei lui 

V.Stati. La p.90, el îşi aduce aminte că în 1400 valahii au ―tăbărât‖ în prima 

―năpădire‖ asupra Moldovei. Nici un cuvânt că acesta a fost un ajutor acordat lui 

Alexandru cel Bun pentru a se întări în scaunul domnesc. 

Mai departe V.Stati ne spune că spre ianuarie 1475, între Valahia şi Moldova au 

avut loc 11 conflicte mai mult sau mai puţin sângeroase. După Stati, între Moldova, pe 

de o parte, şi Valahia şi Turcia, pe de altă parte, ar fi avut loc un război de 60 de ani, 

pe parcursul căruia au avut loc 21 de bătălii, război pe care ―l-au declanşat muntenii 

(valahii)‖. 

Aşadar, vinovatul ―războiului de 60 de ani‖ este găsit – muntenii. Aceştia au 

organizat frontul antimoldovenesc al Valahiei şi Turciei (la p. 95 sunt adăugaţi şi 

tătarii). La p. 96 aflăm că ―alianţa turco- valaho-tătară antimoldovenească a declanşat 

în 1429‖. De ce este omisă ―năpădirea‖ valahă din 1400(1399) şi cea otomană din 

1420? Nu se încadrează în ―alianţa turco-valaho-tătară‖. Dar de ce sunt omise 



 

―năpădirea‖ valahă care l-a instalat pe Ştefan cel Mare în scaunul Moldovei? Stati 

demonstrează o iresponsabilitate totală în faţa istoriei, aşezându-se în fotoliul de 

judecător şi asumându-şi dreptul de a învinovăţi o ţară sau alta în declanşarea 

conflictului militar. 

El manipulează datele istorice, încălcând flagrant Recomandarea 15 (2001) privind 

predarea istoriei în Europa în secolul 21, care prevede: ―Predarea istoriei nu trebuie să 

fie un instrument de manipulare în scop ideologic, de propagandă sau să fie utilizată 

pentru promovarea ideilor intoleranţei, a celor ultranaţionaliste, xenofobe sau a 

antisemitismului‖. 

Oare de ce V.Stati nu şi-a pus problema de ce conflictele dintre domnii munteni şi 

moldoveni încep după instaurarea suzeranităţii otomane în Ţara Românească, când 

domnii acestei ţări au fost nevoiţi să meargă în campaniile militare alături de turci, aşa 

cum o vor face şi domnii Moldovei în secolele următoare? Oare sunt astăzi îndreptăţiţi 

istoricii polonezi, ruşi şi ucraineni să vorbească despre frontul comun al turcilor, 

moldovenilor şi muntenilor mai întâi împotriva Poloniei (la o etapă începând cu 1672), 

apoi şi împotriva Rusiei (războiul din 1674-1678)? Această problemă a fost de mai 

multe ori abordată de politicienii ţărilor române în epoca medievală. Mă voi referi doar 

la art. VI al Proiectului de tratat propus de moldoveni ţarului Alexei Mihailovici la 

Moscova pe data de 17 mai  1656: ―Cu plecăciune şi metanie până la pământ, cu inima 

curată, supusă şi smerită, cu mare dorinţă şi evlavie creştinească ne rugăm şi cu lacrimi 

în ochi cădem la preastrălucitele şi sfintele trepte ale sfintei Tale împărăţii ca să fie 

milostivă şi îndurătoare pentru noi şi pentru toţi supuşii Tăi care locuiesc în această 

ţară, câţi ne găsim acolo şi locuim între păgâni - turci şi tătari, - cărora, deşi stau tot 

timpul asupra noastră, nu le sîntem credincioşi. Dar să ştii, împărate îndelung înzilit, 

că, după cum ne sosesc veşti din acele părţi, Hanul ar vroi să se ridice cu toată puterea 

tătarilor ca să vină în ajutorul polonilor! împărate îndelung înzilit, aceia au puterea 

mare să ne ia şi pe noi în mijlocul lor şi să ne ducă în război împotriva Măriei 

Tale, şi noi neputând să rezistăm în contra lor, de nevoie se va întâmpla după 

ordinul şi porunca lor (subl. - I.E.). Că, dacă noi am voi să le rezistăm şi să ne 

împotrivim lor, ei au putere să ne zdrobească şi să ne ducă în sclavie cât să nu mai 

rămână nimic aici decât numai pământul‖. Oare sunt îndreptăţiţi astăzi istoricii din 

Austria să scrie despre ―frontul comun‖ al otomanilor, moldovenilor, muntenilor, 

transilvănenilor, cazacilor etc. şi să-i învinuiască pentru asediul Vienei din 1683? 

Bănuiesc că asemenea gânduri năstruşnice nici nu le vine prin cap. V.Stati apare ca 
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―prima rândunică‖ în acest sens, primat care îl situează de fapt nu în postura 

istorieului- cercetător, ci în postura iresponsabilului amator de istorie. Şi încă ceva. 

Sute de conflicte au avut loc între statele germane, între statele italiene până la 

unificare, dar ele nu sunt reamintite în istoria scrisă astăzi în aceste ţări. 

Dar parcă puţine conflicte au fost între cnezatele ruseşti? Mă gândesc cu groază ce s-ar 

putea întâmpla dacă un V.Stati ar scrie ―Istoria Ucrainei‖ sau ―Istoria Rusiei‖. Cu toate 

că persoane gen Stati sunt şi acolo. Nu întâmplător cunoscutul poet, publicist şi istoric 

rus V. Kojinov scrie următoarele cuvinte: ―И историки, бичующие тех или иных 

князей за эти усобицы, исходят, в сущности, из чисто умозрительного «идеала», 

который, если вдуматься, являет собой убогую, примитивную моральную пропись, 

совершенно неуместную при изучении драмы истории. Да, великие князья Руси 

были правы, подавляя «сепаратизм» отдельных княжеств, но по-своему были правы 

и «державшие» те или иные самобытно развивавшиеся земли Руси «удельные» 

князья. И те, и другие - полноценные герои русской истории, хотя, конечно же, 

многие из них несут на себе печать вины перед своими собратьями и самим народом 

Руси» (Вадим Кожинов, История Руси и русского слова. Современный взгляд, М., 

1997). 

Cred că sunt cuvinte demne de luat în consideraţie atunci când vrem să scriem 

istoria adevărată a noastră, inclusiv şi unirea politică din anii 1599-1600 înfăptuită de 

Mihai Viteazul. Spre marele meu regret, V.Stati s-a văzut numai ceea ce a scris în 

1729 cronicarul muntean Radu Popescu şi i s-a părut că acesta a fost ―cât se poate de 

convingător şi sincer‖ (p. 101). 

L.N.Tolstoi scria că pentru cunoaşterea istoriei este nevoie de dragoste. Stati 

chifteşte de ură. Mă miră faptul că acei ―care au avut bunăvoinţa să citească, au avut 

cutezanţa să recomande, au avut bărbăţia să sprijine, nu numai moral (deci au plătit şi 

bani pentru editarea cărţii - I.E.), apariţia Istoriei Moldovei” (p. 13), nu au observat 

această ură a autorului ei. 

V.Stati ne asigură că ―deocamdată (mileniul III) nu cunoaştem nici un document, 

nici măcar vre-un rând care ar confirma cea mai mică aluzie la niscaiva, oricare relaţii 

economice, politice între Valahia (Muntenia) şi Moldova‖ (p.97). în legătură cu 

această afirmaţie bizară voi face referinţă la istoricul L. Polevoi, din opera căruia s-a 

―inspirat‖, destul de serios, şi V.Stati, mai ales din lucrarea ―Раннефеодальная 

Молдавия, Кишинев, 1985‖, istoric care nu este etichetat de Stati ca fiind “comunist—

ceauşist. L. Polevoi, referindu-se la un tezaur de monede găsit în 1912, scrie: « клад, 



 

открытый в 1912 г. в г. Сирете, содержал вместе с большим числом пражских 

грошей и червонорусских полугрошей (229 экз.), один венгерский грош и 35 

валашских монет господаря Влада (1364-1377). Зарытый в конце 70-х гг. Х1У в. 

сиретский клад отразил экономические связи Молдавии (subl.- I.E.) того 

времени, в основном с Галичиной и Подолией, а также с Валахией (subl.-I.E.) и 

Венгрией». (Л.Л. Полевой, Очерки исторической географии Молдавии XII1-Х1У вв.).  

Nu-mi rămâne altceva decât să constat încă o dată faptul că V.Stati nu are cât de cât 

o pregătire în materie de istorie, nemaivorbind de ―izvoristică‖, atât de necesară unui 

istoric, şi nici nu cunoaşte literatura istorică. 

Acelaşi L. Polevoi, în temeiul examinării surselor scrise, conchidea: ―B 1389 г., 

чтобы заключить союзный договор между Валахией, Молдавией и Польшей, во 

валашской дороге через Молдавию проехал в Польшу господарь Мирча. В 1390 г. 

продолжались переговоры между союзными сторонами в Сучаве‖. Or, aceste 

constatări se referă la relaţiile politice dintre Moldova şi Valahia. 

V.Stati asigură cititorul că a ―consultat‖ culegerea Documenta Romaniae Historica, 

D, I, care cuprinde 341 de documente şi a fost surprins de faptul că «nici unul, dar nici 

unul, nu vizează careva ―relaţii‖ ale Moldovei cu Valahia»(p.96). 

Să ne adresăm colecţiei date. La p. 291-292 este publicată o scrisoare a domnului 

muntean Alexandru Aldea din mai-iunie 1432, adresată şpanului de Timişoara Razgon 

Iştvan, în care îi comunică despre intenţia turcilor de a intra în Ţara Românească şi 

Transilvania (ştim că otomanii au atacat şi Moldova), despre hotărârea sa să acţioneze 

în folosul creştinilor, fiind în înţelegere cu domnul Moldovei, Iliaş (“ceea ce gândesc 

eu domnului crai, tot aceea şi domnul Moldovei”) Pentru ca Alexandru Aldea să ştie 

gândurile lui Iliaş, el trebuia să negocieze cu el, să se înţeleagă în privinţa acţiunilor 

comune împotriva turcilor. 

Un alt document, o scrisoare a lui Alexandru Aldea către braşoveni din mai 1432, 

atestă faptul că domnului muntean i-au venit în ajutor “moldovenii, 4 steaguri” 

(p.294), fapt ce vorbeşte despre colaborarea militară dintre Moldova şi Ţara 

Românească în lupta împotriva otomanilor (la p.99, V. Stati interpretează acest pasaj 

într-un mod cu totul straniu). 

Aşadar, documente avem. Puţine, dar avem. întrebarea pe care trebuie să şi-o pună 

V.Stati este de ce avem puţine şi nu să ―consulte‖ DRH.D.I., ci să studieze şi să 

înţeleagă bine această colecţie. De ce s-au păstrat puţine documente privind relaţiile 

externe ale ţărilor române este o întrebare din domeniul izvoristicii, materie în care, am 
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menţionat deja, V.Stati nu are nici cele mai elementare cunoştinţe. 

V.Stati manipulează istoria, falsifică realitatea, atunci când în pornirile sale bizare 

de a demonstra duşmănia seculară dintre moldoveni şi munteni, citează unele 

documente care se referă la conflictele comerciale. Voi cita doar unul din ele din 1431-

1432, dat de Vlad Dracul: ―ca ori unde ar afla moldoveni, să-i apuce şi să-i jupoaie şi 

să le ia tot ce poartă cu ei. Căci voi bine ştiţi că am trimis pe o slugă a mea în 

Moldova, iar moldovenii l-au prins şi l-au legat şi 1- au trimis la Aldea şi Albul şi 

marfa mea, pe care am avut-o în Moldova, toată mi-au luat-o. Acum vreau să-mi 

răscumpăr sluga de la Aldea şi de la Albul, iar ei îmi cer pentru el mai mult de o mie 

de florini de aur. Pentru aceasta l-am lăsat pe sluga mea Vlad să-i apuce pe 

moldoveni şi să le ia ce poartă (subl. - I.E.)‖. În mod cinic şi josnic apreciază V.Stati 

acest document «în care tare original se evidenţia ―unitatea conştiinţei de neam‖, 

marea dragoste dintre cei de ―neam comun‖, acţiunile lor comune ―tare strânse‖» 

(p.99). Răzbunarea domnului muntean pentru arestarea negustorului său este 

prezentată de V.Stati drept argument pentru a demonstra aşa-zisa duşmănie seculară 

dintre moldoveni şi munteni. Cinic şi josnic procedeu! 

Referindu-se la economia Moldovei din timpul domniei lui Ştefan cel Mare, aflăm 

că marii proprietari de moşii erau interesaţi oricum de folosirea ―uneltelor cât de cât 

modernizate: apariţia cuţitului de fier la plugul de lemn, a secerelor s.a.‖ (p. 101). 

V.Stati ar trebui să ştie că aceste ―invenţii tehnice‖ au fost practicate în aceste ţinuturi 

din perioada penetrării romanilor la Dunărea de Jos. Această materie se învaţă în clasa 

a V-a. 

Este o invenţie a lui V. Stati şi faptul că ― marii moşieri‖ din timpul lui Ştefan cel 

Mare ―produceau cantităţi considerabile de cereale, care se exporta mai ales 

otomanilor‖. 

Închipuirile lui V.Stati despre Moldova secolelor XVI-XVII 

Descriind domnia lui Petru Rareş, V.Stati e mândru că în urma a trei campanii 

militare ale acestuia ―moldovenii biruitori şi-au extins ca niciodată zonele stăpânite de 

ei în Transilvania: în afară de Ciceu şi Cetatea de Baltă, cedate Moldovei anterior, sub 

autoritatea lui Petru Rareş se mai afla Bistriţa, valea Rodnei, Unguraşul, Ţara Secuilor, 

Ţara Bârsei şi chiar Făgăraşul‖ (p. 135). De ce Iancu de Hunedoara, care a primit 



 

Chilia de la Petru-Vodă drept recompensă pentru ajutorul dat în vederea obţinerii 

scaunului Moldovei, este apreciat de V.Stati ―un promotor activ al politicii 

expansioniste a Ungariei faţă de Moldova şi Valahia (p.89)‖, iar cu faptele de cucerire 

ale lui Rareş, acelaşi Stati se mândreşte? E mândru V.Stati de ―norocul ... militar‖ al 

lui Petru Rareş, dar, în acelaşi timp, este nemulţumit că ―preţuirile măgulitoare ce 

veneau şi din partea lui Ioan Zapolia l-au dezorientat pe Petru Rareş‖ (p.136). L-au 

dezorientat până la nechibzuinţă: ―nechibzuinţa lui Petru Rareş, exprimată prin 

expediţiile în Polonia, a avut urmări dramatice pentru Moldova, pierderea Bugeacului 

şi Tighinei, turcii numesc domn în Moldova, fară a consulta Sfatul domnesc, Moldova 

cade sub dominaţia otomană‖. Dar la p. 149 aflăm că în 1699 (corect, 1698- 1699) a 

avut loc Congresul de la Karlowitz ―care a arătat că tratatele ce existau între Moldova 

şi Poarta otomană prevedeau integritatea şi deplina autonomie a Moldovei‖. Despre 

acest aspect al raporturilor moldo-otomane V. Stati - până la evenimentele din 1698-99 

- nu a suflat un cuvânt (la p. 153 V.Stati vorbeşte de ―impunerea suzeranităţii 

otomane‖). Superficială şi incorectă apreciere a cauzelor expediţiei sultanale din 1538 

şi a consecinţelor ei. 

Dacă cititorul vrea să afle cum a domnit Alexandru Lăpuşneanu, V.Stati îl sfatuie să 

citească ―O seamă de cuvinte‖ de Ion Neculce şi ... nuvela istorică ―Alexandru 

Lăpuşneanu‖ de Costache Negruzzi (p. 139). Lucrarea fundamentală a istoricului 

ieşean Gh.Pungă ―Ţara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu‖ (Iaşi, 1994) îl 

depăşeşte cu mult pe V.Stati! 

La p. 139 V.Stati se cruceşte că se va strădui să se ţină ―de buchea izvoarelor, de 

spiritul epocilor (?!) corespunzătoare‖, prezentându- ne domnia lui Ion Vodă cel 

Cumplit, pentru ca pe pagina 140 să ne anunţe că va ―expune domnia acestui Ion vodă 

aşa cum a istorisit-o Manolache Drăghici‖. Vorba lui V.Stati: ―Nu ne vine nici nouă a 

crede, dar aşa este‖ (p.97). 

Cred că acel ―nu importă‖ (p.142) în loc de ―nu contează‖, vorbeşte şi de abilităţile 

filologice ale lui V.Stati. 

La p. 142 V.Stati s-a supărat rău pe Grigore Ureche, ―cu toate meritele pe care le 

are faţă de istoria Moldovei, faţă de limba moldovenească‖. Motivul supărării e cât se 

poate de simplu: cronicarul moldovean descrie domnia lui Petru Şchiopul în cele mai 

calde cuvinte, pe care, în opinia lui V.Stati, un valah, ―un străin pentru Moldova‖ nu le 

merită. Stati îi reproşează lui Ureche că el ―era un mare boier‖, că ―exprima şi apăra 

interesele tagmei sale sociale‖. Iată aşa, boierule, îţi aperi interesele tagmei tale şi îl 
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lauzi pe valahul Petru Şchiopul! Să ştii, Grigore, că ―chiar să fi fost înzestrat cu mari 

calităţi, P.Şchiopul... nu putea să facă cine ştie ce treabă‖ (p. 143), îl avertizează 

V.Stati pe cronicar, neţinând cont de meritele lui faţă de istoria Moldovei şi limba 

moldovenească. Adevărul lui Stati este mai presus decât orice merite. 

În mod duplicitar este prezentat rolul cazacilor în istoria Moldovei din ultimele 

decenii ale secolului al XVI-lea: pe de o parte, ―moldovenii nu numai că se 

împotrivesc înscăunării lui Petru (Şchiopul - I.E.), dar împreună cu cazacii zaporojeni 

izgonesc de câteva ori din scaun această creatură boierească‖ (Stati îl citează pe E. 

Russev), ar fi vorba deci de o înţelegere între moldoveni şi cazaci; pe de altă parte, 

Stati apreciază că în ―secolele XVI-XVII îşi arată poftele pentru tronul Moldovei 

cazacii est-nistreni‖ (p. 143-144). 

Este regretabil că V. Stati nu pomeneşte nimic despre răscoala lui Aron-Vodă 

împotriva turcilor, alături de Mihai Viteazul, ci s-a oprit doar superficial la ―aceste 

detronări - întronări‖ ale domnilor, care, în opinia sa eronată, ―au reaprins rivalitatea 

între Ungaria şi Polonia‖ (p.144) Ar trebui V.Stati să cunoască - dacă neavând ce face 

s-a apucat de istorie - Ungaria nu mai exista ca stat din anul 1541. 

―Pe vremea lui Vasile Lupu, afirmă V. Stati, cărturarul moldovan Eustratie traduce 

în limba moldovenească Pravilele lui Vasile Lupu‖. (p.146) Prin această frază, 

―talentul‖ de falsificator al lui V.Stati iese şi mai mult la iveală. Titlul cărţii la care se 

referă este Carte româneascî de învăţăturî de la pravilele împărăteşti şi de la alte 

giudeaţe ...‖; a fost tradusă în limba română şi era adresată “nouă tuturor rodului 

românesc”. Nu a fost ―imun‖ Eustratie Logofătul (p. 182) faţă de românismul 

moldovenilor. 

Oricât ar vrea V.Stati, dar Gheorghe Ştefan nu a semnat cu ţarul rus Alexei 

Mihailovici nici un tratat (p. 146), nici Dimitrie Cantemir în 1693 nu a fost ales domn 

―conform legii‖ şi nici nu a domnit câteva săptămâni (p.148), şi nici la Karlowitz, 

Poarta nu a cedat Rusiei ―teritorii însemnate‖ (p. 149), şi nici tratatul valaho-ras din 

1709 (p. 151) nu a existat, şi nici comerţul în această perioadă (sec. XVII - înc. sec. 

XVIII), ―întâi de toate‖, nu era cu centrele negustoreşti din Transilvania şi cu Polonia, 

ci cu Imperiul Otoman (p. 153). 

Dacă cititorul nu ştie de ce păpuşoiul s-a răspândit repede în Moldova, atunci el află 

de la V.Stati: fiindcă această cultură ―nu era recunoscută de otomani‖ (p.153). 

La p. 156 V.Stati scrie că ―în secolele XVI-XVII se dezvolta “albinăritul”. La p. 

102 V.Stati caută să convingă cititorul că ―mai corect probabil: prisăcăritul”. Până la 



 

urmă, V.Stati nu convinge nici cititorul, nici pe sine. 

V.Stati afirmă că ―Sofronie Pociaţkii la 1643 scoate la lumină prima tipăritură 

moldovenească numită Cazania lui Varlaam‖. (p. 173). Minte V.Stati. Titlul exact al 

cărţii este: “Carte românească de învăţătură, dumenecele preste an şi la praznice 

împărăteşti şi la svinţi mari, de în limba slovenească pre limba românească, de 

Varlaam mitropolitul”. Din predoslovia lui Vasile Lupu aflăm că lucrarea este 

adresată ―catrî toată semenţia româneascî” şi este un dar “limbii româneşti, carte are 

limba româneascî”. 

Cartea care se cheamă Răspunsul împotriva Catehismului calvinesc (1645), 

menţionată de V.Stati (p. 173-174), este adresată creştinilor din Ardeal, care sunt “cu 

noi ( cu moldovenii - I.E.) de un neam, români...” . Varlaam mărturiseşte că, atunci 

când el a fost la Târgovişte, lui i-au arătat ―o cărţulie mică în limba noastră 

românească tipărită‖. Vorbind despre Catehizmul calvinesc, Varlaam spune: 

―Această cărţulie au ajunsu şi la noi la Românii din Ţara Moldovei şi din Ţara 

Rumânească...”. 

V.Stati îl pomeneşte şi pe Nicolae Milescu Spătarul. Într-un Miscelaneu se află o 

Carte cu multe întrebări... tălmăcite de Nicolae Spătarul de pre limba grecească pre 

limba noastră rumânească...” (1661). Nu a fost ―imun‖ la românism nici N.Milescu 

(p. 182). 

Arhimandritul Antonie şi fostul domn al Moldovei Gheorghe Ştefan, retraşi la 

Ştetin, au tradus molitve “pre limba noastră românească”. 

V.Stati aminteşte pe mitropolitul Dosoftei şi câteva lucrări ale acestuia. Psaltirea în 

versuri (1673) (Titlul exact al cărţii - ―Psaltiria. 

Bljennago Prrca i Ţaria Davida. Din greaceşte în limba rumânească pre stihuri 

tlăcuită); Viaţa sfinţilor (1682-1686) a fost scoasă ―de pre greceşte şi de pre sârbeşte 

pre limba rumânească”; Liturgia (1680) - Dosoftei afirmă că “întru rumâni, ce 

zicem, cuprindem şi pre moldoveni, că tot dintr-o fântână cură‖. Toate aceste 

adevăruri exprimate de cărturarii menţionaţi, V.Stati le ascunde cu grijă. 

Falsifică grosolan V.Stati şi spusele cronicarului Miron Costin, lăsând în anonimat 

pasajele referitoare la identitatea moldovenilor şi românilor. 

O atenţie sporită faţă de problema românismului moldovenilor a avut Miron Costin. 

Cronicarul atribuie denumirea ―poporul moldovean‖ pentru locuitorii Moldovei, dar 

totodată îi identifica pe moldoveni cu vlahii: ―pe pământul acesta, unde sînt acum 

moldovenii sau vlahii‖. Dar vlahii sînt români. Concomitent Miron Costin considera: 

―ca şi noi, şi muntenii se numesc români‖. După acestea cronicarul formulează 
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următoarea concluzie: “Numele cel mai adevărat, autentic, din primul descălecat prin 

Traian este rumân sau romanus, care nume acest popor acelaşi nume este dat 

îndeobşte şi muntenilor şi moldovenilor, şi celor ce locuiesc în ţara Transilvaniei‖. În 

opinia cronicarului, ―moldoveni‖ şi ―munteni‖ sînt nume noi, muntean semnificând om 

de la munte, iar moldovean se trage de la numele râului Moldova. 

Caracteristic pentru Miron Costin e faptul că el era un adept înflăcărat al 

continuităţii populaţiei româneşti pe parcursul secolelor. Dar cronicarul înţelegea 

foarte bine că romanii rămaşi peste secole în Carpaţi nu mai sunt acei romani de la 

început, după cum macedonenii, grecii, laconii contemporani lui Miron Costin nu mai 

sînt acei care au fost în vechime. Cronicarul înţelege că în cadrul evoluţiei populaţiei 

au intervenit anumite schimbări: ―romanii acum prefăcuţi în români‖. Menţionăm că şi 

cronicarii munteni erau adepţii continuităţii populaţiei româneşti din timpurile 

străvechi. Aşa, Constantin Cantacuzino afirma: ―Aşa şi aici au rămas (romani –I.E.) de 

aceia şi până în vremile de pre urmă s-au tras; şi doară vreo rămăşiţă de ale acelora şi 

până astăzi, de nu aici, iar în Ardeal pot fi, cum unii din Haţeg adeverează şi să ţin să 

fie‖. Deci, cronicarul muntean ne comunică un fenomen foarte interesant şi anume că 

în Ţara Haţegului până în timpul lui s-a păstrat tradiţia că românii de acolo sînt urmaşii 

romanilor. 

Miron Costin afirmă destul de clar că Dragoş a sosit din Maramureş cu românii, pe 

care i-a ―împrăştiat‖ prin câmpii; râul Moldova dând un nume veşnic şi ţării şi 

poporului - de la Moldova este şi moldoveanul. Aceste afirmaţii nu sînt contrapuse 

numelui român pentru moldoveni. Considerând că “numele vechiu şi mai dreptu 

ieste rumân”, menţionând că ―norodul, nemul lăcuitorilor, nu s-au schimbat numele 

său ci tot romanu, ...apoi rumâni pănî astăzi se cheamă‖, cronicarul atrage atenţie că 

―acest nume au ţinut şi ţin până astăzi şi încă mai bine muntenii decât moldovenii, că 

ei şi acum zic şi scriu ţara sa ―rumânească‖ ca şi românii din Ardeal‖. 

Miron Costin de asemenea afirmă că noi ―ne răspundem acum moldoveni‖. La acest 

moment atrage atenţie şi cronicarul muntean Constantin Cantacuzino: ‖că şi aceia şi 

ceştea (muntenii şi ardelenii-I.E.) când se întreabă ce iaste? Ei răspund: rumâni; iar 

moldovenii se osebesc de să răspund: moldovani, săvai că şi ei sînt de un neam şi de 

un rod cu ceştea...‖ Dar nici pentru Miron Costin, nici pentru Constantin Cantacuzino, 

afirmaţiile de mai sus nu înseamnă ca moldovenii nu sunt romani. 

În altă parte a cronicii sale Constantin Cantacuzino afirmă destul de limpede: ―însă 

rumânii înţeleg nu numai ceştea de aici (din Ţara Românească - I.E.), ce şi din Ardeal, 



 

carii încă şi mai neaoşi sînt şi moldovenii, şi toţi câţi şi într-altă parte se află şi au 

această limbă, măcară fir şi cevaşi mai osebită în nişte cuvinte... iară tot unii sunt‖. 

Deci, concluzia care se desprinde din aceste afirmaţii ale cronicarilor menţionaţi e 

că toţi locuitorii din Moldova, Ţara Românească şi Ardeal sînt români, dar cei mai 

―neaoşi‖ sînt consideraţi ardelenii, urmaţi de munteni, apoi de moldoveni. 

Şi în ce priveşte denumirea limbii vorbite în Moldova, Miron Costin se exprimă 

destul de limpede. Unul din compartimentele Cronicii polone se întitulează ―Despre 

limba moldovenească sau rumânească”. Deci, cronicarul pune semnul egalităţii 

între ele. Totodată, Miron Costin mai prezintă nişte informaţii suplimentare, afirmând 

că ―unul când întreabă pe celălalt despre limbă, zice până în ziua de azi: ştii 

rumâneşte? ... nu zice moldoveneşte”. Acest exemplu e adus de cronicar în toate cele 

trei opere consacrate originii populaţiei din Moldova (Cronica polonă, Poema polonă, 

De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor). Conform acestei mărturii, 

în popor termenul “limba moldovenească” nici nu era folosit. Poporul folosea 

termenul ―limba românească‖, ―limba moldovenească‖ fiind un termen introdus şi 

folosit numai de cărturarii moldoveni. 

Desigur, pentru toate acestea, M.Costin nu scapă de probozelile lui V.Stati, căci, 

scrie acesta, cărturarul ―când vine vorba de rumân, rumâneşte (şcii), rumână ş.a. ... se 

lasă ademenit de sirenele romanomaniei...‖ Eh, Miroane, Miroane, te-ai lăsat 

ademenit...?! Mai mult chiar, conform lui V.Stati, anume tu, Miroane, ai pus 

―începuturile romanomaniei ...‖. 

Dar cu câtă patimă falsă scrie V.Stati despre opera lui M. Costin De neamul 

moldovenilor. Apreciată drept ―unica monografie despre istoria etnică, despre geneza 

moldovenilor. Nedepăşită. Desconsiderată. Împinsă în anonimat‖. Cu regret constată 

V.Stati că De neamul moldovenilor..., în Republica Moldova, a fost editată numai de 

două ori: 1989, 1999. 

Consider că este un mare minus pentru V.Stati, deţinător a două titluri ştiinţifice - 

doctor în ştiinţe filologice şi doctor habilitat în ştiinţe istorice, să nu ştie faptul că opera 

cu pricina a fost publicată la Chişinău în 1957 (Мирон Костин. Опере алесе. 

Кишинэу, 1957, p.27-65). Dar, vorba lui V.Stati, ea a fost atât de ―desconsiderată‖ şi 

―împinsă în anonimat‖, încât chiar nici el nu a putut afla de existenţa ei în RSSM. E 

cazul să-i spun lui Stati şi de ce opera dată a rămas necunoscută pentru el - din cauza 

concluziilor pe care le-a formulat M. Costin în această lucrare. Iată principalele: ―însă 

norodul, neamul locuitorilor, nu şi-au schimbat numele său, ce tot Romanus, apoi cu 



195 

 

vreme şi îndelungate veacuri roman, apoi români până astăzi... zic streinii vloh, 

vlah...‖(p.50); ―aşa şi neamul acesta, de care scriem, a ţărilor acestora numele drept şi 

mai vechi este român...‖ (p.58); ―Că săvai ne răspundem acum moldoveni, iară nu 

întrebăm: ştii moldoveneşte? Ce: ştii româneşte? Adică rîmleneşte‖ (p.59). 

Iată de ce această lucrare a lui M. Costin a fost ―desconsiderată şi împinsă în 

anonimat‖. Dar atunci, la 1957 şi după, nici unui istoric sau lingvist nu i-a venit în cap 

să-l declare pe M. Costin... bolnav de romanomanie. Această insultă şi-o permite 

V.Stati, în 2002, care, în închipuirile sale megalomane, se crede lingvist şi istoric. Iată 

în fine, cum sunt preţuiţi strămoşii noştri, care au ajuns la concluzia că sunt români, 

iar limba lor - limba română. 

Dimitrie Cantemir în ţeapa lui V.Stati 

V.Stati îl apreciază pe Dimitrie Cantemir ca pe un colos al culturii moldoveneşti, 

care a scris lucrări ―moldoveneşti prin mesajul lor‖ ―şi chiar prin limbă - 

moldovenească‖. Orice atribuire a lui Dimitrie Cantemir la cultura românească, la 

mesajul românesc şi la limba românească este vehement negată. Negată, dar şi 

―argumentată‖ din punctul de vedere al lui V.Stati. 

Referindu-se la afirmaţia lui D. Cantemir despre introducerea limbii slavone şi a 

alfabetului slavon în locul celui latin în Moldova de către Alexandru cel Bun (decedat 

la 1 ianuarie 1432) după Conciliul de la Florenţa (1439), V.Stati se crede singurul care 

a ―descoperit‖ că Alexandru cel Bun a murit mult mai înainte de Conciliul de la 

Florenţa, afirmând că ― nu sunt puţini autori, care reiau şi propagă ca adecvată această 

declaraţie cu totul nefondată a lui D. Cantemir‖. Spre regret, V.Stati nu indică numele 

nici a unui asemenea autor. Ar fi fost foarte bine să o facă. 

Dar aceasta e încă floare la ureche. V.Stati consideră că a descoperit microbul 

originar al ―bolii‖ lui D. Cantemir: ―Afirmaţia năzbîtioasă a lui D. Cantemir - continuă 

Stati - prezintă unul din cazurile timpurii de apariţie a maladiei numită ―romanomanie 

excedentară‖, care va lua amploare în lucrarea sa Hronicul vechimii romano-moldo-

vlahilor \ Aşa că în pofida prestigiului său de savant-enciclopedist, în imaginea lui 

V.Stati, cărturarul Dimitrie Cantemir suferă de o boală gravă ―romanomanie 

excedentară‖. Aşa că toate afirmaţiile lui D. Cantemir despre români, limba 



 

românească nu sunt altceva decât rezultat al acestei ―boli‖, diagnosticată post factum 

de V.Stati. Desigur, nici Hronicul nu este o lucrare bună, fiind - interpretarea dubioasă 

a lui V.Stati — ―cea mai neorganizată, neterminată lucrare a lui D. Cantemir‖. 

Să vedem care este totuşi realitatea. Chestiunea originii locuitorilor Moldovei şi a 

limbii lor n-a fost ocolită nici de marele cărturar al timpului Dimitrie Cantemir. Opera 

sa vastă Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, în opinia lui A. Armbruster, ― 

a fost depăşită în detaliu, dar în ansamblul ei nu încă‖, rămânând şi astăzi ―cea mai 

întinsă lucrare istorică consacrată originii românilor‖. 

Un istoric de la Chişinău, dna doctor în ştiinţe istorice Lilia Pogolşa, actualmente 

viceministru la Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, într-un studiu publicat în 

2002, s-a pronunţat asupra acestei opere a lui Dimitrie Cantemir: ―Activitatea sa în 

domeniul cercetării istoriei a fost încununată de opera monumentală, “ de marea 

istorie a românilor” (subl. - I.E), Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor”. In 

acelaşi context dna Lilia Pogolşa continuă: ―Sfetnic al ţarului Petru cel Mare, apreciat 

în lumea savantă rusă şi europeană pentru aleasa sa cultură, Dimitrie Cantemir a rămas 

legat prin preocupările sale, până în ultima clipă a vieţii, de poporul român” (subl. - 

I.E.). în acelaşi studiu mai citim: “Prezentă de veacuri în Moldova, populaţia 

românească (subl. - I.E) nu s-a retras decât în parte în faţa năvălirii tătarilor, ca şi a 

altor barbari... Susţinerea de câtre Dimitrie Cantemir, pe baza a numeroase izvoare 

istorice, a ideii originii romane a continuităţii poporului român pe teritoriul întreg al 

vechii Dacii şi a unităţii neamului ―moldovenilor, muntenilor, ardelenilor ( carii cu 

toţii cu un nume de obşte români se cheamă)‖, slujind reliefării adevărului ştiinţific, 

avea, totodată, o înaltă semnificaţie politică: unitatea etnică şi politică de altădată 

trebuia refăcută (subl. -1. E.). Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor este un 

adevărat testament ştiinţific şi politic lăsat neamului său, este semnificativ pentru 

modul în care Dimitrie Cantemir a ştiut să se identifice (subl. - I.E.). Ideea originii 

comune şi a unităţii românilor de pretutindeni, argumentată ştiinţific de Cantemir, a 

fost un puternic suport în lupta pentru crearea statului naţional român, unitar şi 

independent‖ (Lilia Pogolşa. Originea, continuitatea şi unitatea poporului român în 

concepţia lui Dimitrie Cantemir. în: Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici 

din Moldova, Anuar istoric, 3, Chişinău, 2002, p. 62-64). 

Citind aceste rânduri, recunosc sincer, nu am observat la dna viceministru Lilia 

Pogolşa simptome ale maladiei, numită de către V.Stati ―romanomanic excedentară‖, 

dimpotrivă, sunt convins că dânsa este absolut conştientă de ―responsabilitatea 
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ştiinţifică a lucrărilor publicate‖ de cătrc autori, avertisment care se conţine la p. 2 al 

Analelor ANTIM. 

Care sînt opiniile cărturarului în ce priveşte limba vorbită de locuitorii Moldovei? 

Despre Hronicul său, domnul cărturar nota că a fost ―întâi pre limba latinească 

izvodit‖, iar acum e ―scos‖ “pre limba românească”. “Pre ce a noastră 

românească”, ţine să precizeze cărturarul. 

Totuşi, e necesar să subliniem faptul că în Descrierea Moldovei Dimitrie Cantemir 

foloseşte frecvent termenul ―limba moldovenească‖. Cărturarul afirma următoarele: 

―Locuitorii Valahiei şi Transilvaniei au aceeaşi limbă ca şi moldovenii, dar pronunţia 

lor este mai aspră, încât pe giur valahul îl va pronunţa jur, printr-un z polonez sau j 

francez; Dumnedzău, val. Dumnezeu, acmu, val, acuma; acela val. ahăla. Ba au mai 

introdus chiar câteva cuvinte necunoscute moldovenilor, pe care totuşi în scris le 

ocolesc cu totul. Ei urmează atât limba cât şi ortografia moldovenească, recunoscând 

deci prin această că moldoveneasca este mai curată decât a lor, chiar dacă antipatia 

dintre moldoveni şi valahi îi împiedică să spună deschis acest lucru‖. ―Lingvistul‖ 

V.Stati ar fi trebuit să facă o analiză serioasă a acestor exemple, nu să-l declare pe D. 

Cantemir afectat de ―maladie‖, atunci când afirmă că a scris Hronicul în limba 

română. 

Să vedem cum Dimitrie Cantemir respectă această ―ortografie moldovenească‖ 

când îşi scrie Hronicul său. Atragem atenţia asupra cuvântului Dumnezeu, care, după 

Cantemir, în ―limba moldovenească‖ se ortografiază Dumnedzău, iar în valahă 

Dumnezeu. 

În primul rând, atragem atenţia asupra faptului că cuvântul Dumnezeu e ortografiat 

Dumnedezu într-un Octoih românesc (1570) din Transilvania, în care se afirmă 

destul de limpede că l-a scris Oprea diacul ―acum rumâneşte”. Deci, Dumnedzeu nu 

este un cuvânt scris în moldoveneşte, ci în româneşte. 

În al doilea rând, însuşi Dimitrie Cantemir ortografiază în Hronic Dumnădzău, 

deci, o ortografie nici în moldovenească, nici în valahă. Dar poate Grigore Ureche 

scrie numai moldoveneşte? Pe naiba. Şi el scrie nedumnezeire (Grigore Ureche, 

Letopiseţul... , Chişinău, 1971, p. 184,203), Dumnezeu (ibidem, p.86,160,162,164). 

Tot în ―valahă‖ scrie Grigore Ureche şi cuvântul jur (jurămîntu, jurară.) 

Aceste momente demonstrează cât se poate de clar că, în baza acestor exemple, 

nicidecum nu se poate deosebi o oarecare ―limbă moldovenească‖ şi ―ortografie 

moldovenească‖. Acest fapt l-a înţeles şi Dimitrie Cantemir. în Hronic el deja scrie nu 



 

de ortografia ―moldovenească‖ şi ―valahă‖, ci de ortografia românească, pomenind 

de un diac al său ―ne deplin ştiutor ortografiei româneşti”. Şi tot în Hronic cărturarul 

nu mai admite că ―limba moldovenească‖ ar avea unele particularităţi faţă de limba 

română: ―de vreme ce şi limba moldovenească şi a tuturor românilor, aieve 

mărturiseşte, mare şi multă amestecare acestor neamuri să fie avuţi de ia carele şi ei nu 

puţine cuvinte sau împrumutat şi ales trăitorii despre Nistru, care fară seamă multe 

ruseşti cuvinte în limba românească amestecată precum astăzi se vede‖. 

Dar lingvistul V.Stati nu vrea să admită aceste lucruri atât de simple. Este mult mai 

simplu să declari că D.Cantemir este afectat de romanomanie. 

Pentru a desemna teritoriul din nordul Dunării, Dimitrie Cantemir foloseşte vechiul 

termen Dacia, care, după opinia sa, includea teritoriul viitoarei Moldove, Munteniei şi 

Ardealului. Apoi aceste ţări au fost numite de bulgari cu un nume nou - Valahia. 

Ulterior, Dacia de Mijloc s-a numit Ardealul, iar celelalte două - Valahia Mică 

(Muntenia) şi Valahia Mare (Moldova). Sub numele de Ţara Valahiei, Dimitrie 

Cantemir înţelegea ―Ţara Românească‖ şi scopul lui a fost anume de a scrie “Hronicul 

vechimii a toată Ţara Românească (care apoi s-a împărţit în Moldova, Muntenia şi 

Ardealul). Dcci, în opinia cărturarului, Moldova, Muntenia şi Ardealul sunt trei ţări 

româneşti, care s-au divizat dintr-o singură Ţară Românească, numită dc străini 

Valahia. 

Această divizare ori, cum zice Dimitrie Cantemir, împărţire a domniei a avut loc 

după ―curăţirea‖ locurilor de tătari, când Radu Negru şi Dragoş ―ies din Ardeal cu 

toată casa lor la locurile sale cele dintâi şi împărţindu-şi locurile, decie stăpânirea s-au 

împărţit în două, adică în domnia Moldovei şi a Ţării Munteneşti‖, noua denumire 

Moldova fiind după numele râului Moldova. Concomitent, are loc şi schimbarea 

numelui populaţiei, afirmă Dimitrie Cantemir. Acei români, sau volohi, care au trecut 

cu Dragoş la răsărit de Carpaţi şi-au zis moldoveni: ―volohii din Voloscaia Zemlea şi-

au schimbat numele în moldoveni şi Moldova‖. Apoi, continuă Cantemir, moldovenii 

au schimbat şi numele populaţiei care a trecut cu Radu Negru ―spre părţile munţilor 

mai mult lăcuind li-au zis munteni‖, însă explică cărturarul - muntenii n-au primit acest 

nume nou ci ―şi- au ţinut numele cel de moşie şi se numesc şi astăzi români, adică 

romani‖, afirmă Cantemir ―precum ... numele cel de moşie ne arată (români 

chemându-ne)”. 

Şi în sfârşit, să vedem de ce etnie se consideră pe sine Dimitrie Cantemir? În 

Hronicul său cărturarul foloseşte termenii ―noi moldovenii‖, ―niamul moldovenesc‖, 
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de rând cu alt termen ―românii noştri‖. Vorbind despre necesitatea de a povesti câte 

ceva şi despre alte neamuri, Dimitrie Cantemir afirma că ―pentru aceia noaî 

românilor, pentru dânsele, şi mai curat, şi mai bine a şti şi a cerca ne trebuie decât 

altora‖. Pomenind numele Siebenburg, Dimitrie Cantemir completează că e vorba de 

denumirea Ardealului ―în limba sacsonească sau cum noi românii zicem săsească‖. 

Domnul cărturar e ferm convins că numele general al moldovenilor, muntenilor şi 

ardelenilor e român: ―neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor... toţi cu un nume 

de obşte români se cheamă”. ―Ruşinează-se dară măcar şi cu acestea ... carii pre 

români, adecă pre moldoveni şi pre munteni vor să-i facă de ieri de alaltăieri pre 

aceste locuri veniţi.‖ 

Aşadar, toate afirmaţiile domnului cărturar nu lasă nici o umbră de îndoială asupra 

faptului că moldoveanul Dimitrie Cantemir se considera totodată şi român. 

Termenul ―român‖ nu-i irita nici pe Nicolae Costin şi nici pe Ion Neculce, istoria 

păstrându-ne o ―Carte românească de învăţăturî ce se cheamă ceasornicul domnilor 

- scrisă şi aleasă cuvinte frumoase, din multe cărţi a filosofilor, de Dumnealui 

răposatul Nicolae Costin... care acum s-au izvodit cu cheltuiala dumnealui Ion 

Neculce... în 29 februarie 1732‖. Trebuie să constate V.Stati că şi aceşti actori nu sunt 

―imuni‖ (p.182), ci ―molipsiţi‖ de romanomanie. 

În fine, în închipuirile hazardate ale lui V.Stati ―boleşniţa‖ romanomaniei a fost 

răspândită printre cei mai culţi cărturari moldoveni din epoca medievală, cu toate că la 

p. 182 el susţine - fals! că unii au rămas imuni: Eustratie Logofătul, Gr. Ureche, 

N.Milescu, D.Cantemir, I.Neculce. 

Tot hazardată este şi fraza: ―La sfârşit de veac XVIII şi început de veac XIX 

ardelenii (miroase a o nouă naţiune - I.E.) Klein, Şincai ştiu şi scriu despre ―lingua 

valachicae‖. Eu cred că ei ştiau mai mult şi anume faptul că la 1570 Octoihul 

românesc de la Braşov era “acum rumâneşte” scris de Oprea diac, dar şi faptul că la 

1648, la Belgrad apare un Catechism calvinesc tradus din latinească şi ungurcască 

limbă în ―valachica limbă‖. Adică valachica limbă şi limba rumânească este unul şi 

acelaşi lucru. 

Este de remarcat titlul cărţii lui Gh. Şincai şi S.Micu-Klein ―Elementa linguae daco-

romaniae sive Valachicae” (Viena, 1780). 

De asemenea, din prefaţa cărţii lui Dimitrie Iercovici Istoria Alexandrului celui 

Mare din Machedonia şi a lui Darie din Presida împăraţilor (Sibiu, 1791) aflăm că 

―Dimitrie Eustratievici şi Gheorglie Şincai, ca nişte orânduiţi preste aceste şcole 



 

directori, se nevoiesc despre deşteptarea şi bună creşterea copiilor celor româneşti 

(subl. I I .) însă măcar că aceşti de laudă vrednici Domni multe cărţi româneşti (subl. 

I.E.) cu vătămarea sănătăţii şi scutirea vieţii sale pentru tivaba pruncilor celor 

rumâneşti au făcut şi în tipariu lumii le-au dai 

Singur Gh.Şincai în Catechismul din 1783 scria: ‖în carea muncă a mea m-am 

sârguit cât am putut ca de la cuvintele şi vorbele cel tocmai româneşti (subl. -I.E.) 

nici cum să nu mă abat şi depărtez, ci să le aleg după cum pre unele locuri mai bine 

vorbesc româneşte (subl. - I.E.) decât pe altele, precum am şi făcut, nu pentru altă 

ceva fără numai ca prin Normă... trebuie să se îndrepte toţi oamenii să se îndrepte şi 

sporească şi limba noastră (subl. - I.E.) precum şi a altor neamuri‖. 

Cum poţi să crezi că Gh.Şincai, în calitatea sa de director de şcoli, nu ştia de 

manualele: “Ducerea de mînă către aritmetică în româneşte (subl. - I.E.) şi 

nemţeşte‖ (Viena, 1782)? ―Scurtă învăţătură părinţilor duhovniceşti‖ (1787, 1789), 

tradusă ―de pre limba grecească pre limba rumânească” (subl. - I.E.)? Sau poate 

corifeii Şcolii ardelene nu au cunoscut “Observaţii de limbă rumânească” (Buda, 

1799). Este un absurd. 

Ar fi putut poate să nu cunoască ―Geografia Continentelor din moschiceşte pre 

rumâneşte” (1785, rămasă în manuscris) şi poate “Istoria românilor din Ţara 

Ardealului” (1783, manuscris), una din cele mai vechi Istorii ale românilor 

cunoscute la ora actuală. 

Cu acestea închei demersul întreprins în examinarea ―operei‖ lui V.Stati ―Istoria 

Moldovei‖. Închei nu de atâta că falsificările s-au epuizat. Cred că exemplele invocate 

ilustrează cu lux de amănunte ceea ce am numit ―fenomenul Stati‖ în Republica 

Moldova. 

9. Concluzii. 

Fenomenul Stati, după o evoluţie de câţiva ani, s-a manifestat în toată splendoarea 

sa în aşa-numita ―Istoria Moldovei‖. Istoria Moldovei ne este prezentată în nişte 

imagini şocante şi false, denaturări hazardate, detalii inutile, lipsă de logică 

elementară, nemaivorbind despre multele duplicităţi, contradicţii, incapacitatea 

―autorului‖ de a opera cu sursele istorice. Închipuirile lui V.Stati, cu ifose de savant, în 

realitate reprezintă nişte falsuri jalnice ale istoriei Moldovei. 
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A mirat şi altceva: aroganţa autorului de a fi unicul deţinător al adevărului, orgoliul 

care depăşeşte considerabil hotarele bunului simţ, atât de necesar unui cercetător în 

domeniul istoriei, închipuirile himerice despre multe momente ale istoriei Moldovei. 

Nu ştiu care a fost motivul real al acestei halucinante ―Istorii a Moldovei‖, ştiu doar 

una: orice, numai nu tendinţa de a scrie adevărul. 

―Studiul‖ lui V.Stati, aparent polemic, aparent scris în ―spirit critic‖, în esenţă este 

un fals grosolan al opiniilor tuturor istoricilor români citaţi. V.Stati caută să creeze 

impresia că toată istoriografia românească de la N. Iorga la V.Spinei nu a avut altă 

grijă decât să fundamenteze opiniile false, derutante, groteşti, duplicitare ale acestui 

―moldovenist‖ contemporan. Pentru atingerea scopului său - de a prezenta o ―istorie 

adevărată a Moldovei‖, el falsifică totul începând cu izvorul istoric şi terminând cu 

opiniile savanţilor. Aceasta este esenţa ―fenomenului Stati‖ în Republica Moldova: un 

fals şi o rătăcire, o tentativă de manipulare a istoriei.
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La finalul excursului pe care l-am întreprins prin „opera" semnată cu generozitate de către 

Vasile Stati am constatat că - în ciuda eforturilor depuse pentru „descîlcirea" sistemului 

diabolic după care a(u) lucrat acest(şti) mercenar(i) - rodul nu este pe măsură. De aceea, deşi 

în peisajul editorial creionat în ultimii ani - cel puţin în România şi Republica Moldova - nu 

sunt obişnuite formulări lămuritoare ante şi post subiect, iar un Cuvânt înainte (sau Prefaţă) 

este semnat(ă) de o autoritate în domeniu, noi, autorii acestei încercări, am optat pentru o 

soluţie oarecum „atipică". Am preferat să precizăm noi - într-o Introducere - ce anume ne-a 

determinat să purcedem pe o asemenea cale de investigaţie istorică pentru a nu prejudicia 

imaginea celui care şi-ar fi putut asuma responsabilitatea unei atare prezentări, dat fiind şi 

stilul prin care este obişnuit a reacţiona principalul „acuzat" din această carte. 

Chiar dacă intenţia a fost de a oferi un produs cât mai apropiat de ţinuta academică - dar 

accesibil unui public larg - pe parcursul elaborării lucrării, ţinând cont şi de anumite repere cu 

tentă sociologică, am ajuns la concluzia că, cel puţin această carte, nu trebuie să cuprindă 

Bibliografie şi Indice. Principalul argument pentru această decizie a noastră a fost dorinţa ca 

potenţialii cititori să o parcurgă integral şi nu în funcţie de necesitatea unei informări rapide, 

doar pe o anumită problematică. De altfel, aşa cum am sugerat şi în Introducere, paginile 

cuprinse între aceste coperte se doresc a fi militante pentru adevăr sau măcar un punct de 

plecare pentru discuţii care să se încadreze, cel puţin la nivelul exprimării, în stilul ce-1 

presupune evoluţia intelectuală de la începutul mileniului III, într-o cronologie majoritar 

acceptată dar nu obligatorie pentru întreaga omenire. Titlurile ilustrate prin „trimiteri" / notele 

de subsol nu reprezintă nici întreaga documentaţie consultată şi nici totodată lucrările de 

rezonanţă pentru iniţiaţii în domeniul istoric. Ele au fost alese dintre lucrări relativ neutre 

pentru a diminua amploarea anticipatului atac „statian" ce se poate declanşa nu atât asupra 

noastră cât asupra lucrărilor istoriografice de valoare. Ne cerem scuze şi aici celor care - din 

bună credinţă şi cunoaştere ştiinţifică - s-ar simţi lezaţi de această manieră de abordare. 

Caracterul perfid al „subprodusului istoriografie" (după expresia consacrată în rândul 

specialiştilor oneşti) a făcut ca planul demersului nostru să fie mult modificat pe parcursul 

ducerii sale la îndeplinire. Astfel, au fost modificate sau suprimate capitole, ajungându-se la 

structura de faţă care - o recunoaştem - este cel puţin „dezechilibrată" cantitativ; însă nu într-

atât încât să nu poată constitui un element - cât de infim l-ar considera unii - care să 

contribuie la repunerea în tiparele normalităţii a istoriografiei ce priveşte cele două maluri ale 

Prutului, populaţiile şi teritoriile ale căror interese sunt legate de această axă de referinţă. 

Prin analiza punctată şi completările aferente sperăm să fi făcut dovada iniţială pentru 

următoarele încheieri: 

- lucrarea semnată de Vasile Stati, Istoria Moldovei, Chişinău, 2002 (462 p.) este o lucrare 

colectivă care - în forma editorială apărută - constituie un furt intelectual; 

- cartea amintită la punctul anterior, alături de Vasile Stati, Dicţionar moldovenesc-

românesc (de fapt, Dicţionar moldovenesc explicativ, aşa cum s-a demonstrat), reprezintă 

baza - nemodificată, cum s-a arătat în volumul nostru - a unor alte publicaţii cu tentă 

accentuat politică; întreprinderea preşedintelui Comisiei pentru Cultură, Ştiinţă, 

învăţământ şi Mijloace de informare în masă, membru al Biroului Permanent al 

Parlamentului, Victor Stepaniuc, Statalitatea poporului moldovenesc. Aspecte istorice, 

politico-juridice, Chişinău, 2005 (520 p.) a fost inspirată de făcăturile pomenite anterior şi 

reprezintă o dovadă că ceea ce a creat gruparea Vasile Stati nu are nimic în comun cu 

pura istoriografie - fie naţională, regională sau universală; 

- Republica Moldova, prin intermediul unor departamente ce sunt subordonate Ministerului 

Culturii, a finanţat tipărirea unor lucrări furate - iniţial de la autori apoi, de acelaşi, dintr-

una într-alta - ceea ce nu doar îl descalifică profesional pe cetăţeanul Stati Vasile dar îl 



 

face vinovat şi de săvârşirea unor infracţini cu tentă financiară, vânzând acelaşi produs 

sub mai multe mărci statului al cărui cetăţean este; 

- cel puţin prin copertă şi prin frauda expusă (nejuridic) mai sus, Vasile Stati se face 

vinovat de încălcarea unor articole din Constituţia Republicii Moldova, arătate în textul 

volumului de faţă; 

- prin acuzaţiile formulate la adresa statului român, prin prezentările grafice şi alte forme 

pomenite în această carte, Vasile Stati poate sta, prin „opera" pe care o semnează, la baza 

a cel puţin unui conflict diplomatic ce poate degenera (v. Harta de pe Coperta I) într-unui 

cu caracter regional; 

- izolarea şi selecţia materialului pe care se bazează în demersul ce-1 semnează „doctorul 

habilitat pomenit mai sus" conduce Republica Moldova, „stat suveran şi independent, 

unitar şi indivizibil", spre o izolare cel puţin din punct de vedere istoriografie.  

Pe baza celor expuse până acum ne exprimăm opinia că autorităţile Republicii Moldova 

ar trebui să iniţieze câteva anchete asupra cetăţeanului Vasile Stati, care să aibă la bază 

încălcarea prevederilor Constituţiei şi fraudele financiare. 

Cu respectul cuvenit dar şi în temeiul studiilor absolvite, noi, autorii acestei cărţi, 

solicităm Instituţiilor Academice din Republica Moldova şi din Federaţia Rusă, implicate în 

pregătirea acestui individ, să analizeze „opera" numitului Stati Vasile şi să-şi reevalueze 

diplomele şi titlurile pe care i le-au acordat. Sperăm ca această iniţiativă a noastră să fie 

preluată de către organizaţiile profesionale din România, Republica Moldova, Federaţia Rusă, 

dar şi de cele internaţionale. 

„Libertatea opiniei şi a exprimării" (Constituţia Republicii Moldova, art. 32), „libertatea 

de creaţie" (Ibidem, art. 33) nu pot fi invocate în apărarea lui Vasile Stati întrucât acestea au 

şi prevederi restrictive ce sunt regăsite în opera acestuia. 

Vom aştepta cu deosebit interes şi reacţiile comunităţilor internaţionale după distribuirea 

traducerilor acestei lucrări. Vom oferi lămuririle necesare celor interesaţi în mod deosebit de 

subiect şi vom răspunde tuturor provocărilor - indiferent de tabără - cu aceeaşi măsură a 

limbajului şi cu argumentele necesare. 
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