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Geneza etnic� a autohtonilor basarabeni: 
români sau moldoveni? 
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De-a lungul timpului, au ap�rut dou� teorii ce analizeaz� problema 

etnogenezei locuitorilor latinofoni din Basarabia. Înc� de la început, trebuie f�cut� 
precizarea c�, pân� în perioada sovietic�, nimeni nu a contestat unitatea etnic� �i 
lingvistic� pur româneasc� a „moldovenilor” – localiza�i de-o parte �i de alta a Prutului 
�i Nistrului, afla�i deci în cele trei provincii istorice române�ti, în Moldova, în Basarabia 
�i în Bucovina, dar �i în Transnistria. 

 Cele dou� teorii sunt: prima, româneasc�, denumit� a continuit��ii, integreaz� 
procesul etnogenezei autohtonilor dintre Prut �i Nistru în cadrul general de formare a 
poporului român. A doua teorie, cea sovietic�, ap�rut� în perioada stalinist�, 
consider� poporul moldovean ca fiind o entitate etnic� deosebit� ce are propria sa 
limb�, limba moldoveneasc�.1 

În general, teoria continuit��ii, bazat� pe argumente incontestabile sus�ine 
continuitatea neîntrerupt� a geto-dacilor, daco-romanilor �i în final a românilor pe 
teritoriul m�rginit de Tisa, Nistru, Dun�re �i Marea Neagr�.  

Indo-europenizarea (fenomen cultural-lingvistic specific epocii metalelor) este 
marcat� în zona basarabean� prin cultura „înmormânt�rilor cu ocru” – prezent� aici în 
a doua jum�tate a mileniului al II-lea î. Chr. Cultura este o sintez� dintre ultimii neolitici 
(cultura Cucuteni-Tripolie) �i noile valuri migratoare venite din stepa asiatico-
european�. La începutul mileniului al II-lea este identificat� în zona dintre Prut �i 
Nistru a�a-numita cultur� a „catacombelor” – caracterizat� prin inhuma�ie în pozi�ie 
chircit� într-o ni�� lateral� a unui pu� circular2. 

Perioada de sfâr�it a epocii bronzului (mijlocul mileniului II – sfâr�itul mileniului 
II î.Chr.) �i de trecere la epoca fierului, este marcat� în întreg spa�iul moldovenesc de 
noi realit��i culturale ce se caracterizeaz� prin apari�ia complexului cultural Noua-
Sabatinovka-Coslogeni3 care a îmbinat elemente de origine euroasiatic� �i carpato-
balcanice. Purt�torii acestui complex cultural ocupau un teritoriu vast – din stepele 
nord-pontice pân� în Podi�ul Transilvaniei, acoperind tot spa�iul moldovenesc. 

Epoca Hallstatt (aprox. 1150-450 î.Chr) - prima epoc� a fierului, perioad� de 
cristalizare a identit��ii etnice a geto-dacilor, este prezent� în Basarabia prin cultura 
Basarabi. Perioada mijlocie a epocii Hallstatt este caracterizat� de un major fenomen 
etno-cultural – marea colonizare greac�, început� in Dobrogea �i zona nord-pontic� 
din sec VII î.Chr4. 

O influen�� cultural� de natur� scitic�, legat� de marele rege scit Atheas 
(morminte de înhuma�ie plus inventarul aferent acestora) este înregistrat� în secolul al 
IV-lea î.Chr. Tot acum, în Basarabia, ca de altfel în toat� zona Moldovei, civiliza�ia 
geto-dac� este prezent� prin elementul s�u specific, fortifica�ia proto-urban� de tip 
                                                
1 Teoria moldovenismului etno-lingvistic a ap�rut în contextul constituirii în anul 1924, în cadrul 
R.S.S. Ucrainean�, a Republicii Autonome Socialiste Sovietice Moldovene�ti, cu capitala de 
facto la Balta, mutat� în 1928 la Tiraspol �i cu capitala de jure la Chi�in�u, ora� aflat, potrivit 
tezelor oficiale sovietice interbelice „sub ocupa�ia temporar� a imperiali�tilor români”.  
2 B�rbulescu, Mihai; �.a., Istoria României, Bucure�ti, 1999, pag. 19-20. 
3 http://www.nationalmuseum.md/ro/timetape/part16.html 
4 Iorga, Nicolae, Istoria Românilor, Vol I, Bucure�ti, 1988, pag. 132. 
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dava- descoperiri de acest fel fiind f�cute în Basarabia la Alcedar (raionul �old�ne�ti) 
�i Stolniceni (raionul Hânce�ti)5. 

Secolul I î. Chr este caracterizat în întreg spa�iul geto-dac prin afirmarea 
autorit��ii marelui rege Burebista. Acesta cucere�te la anul 55 î. Chr. toate cet��ile 
grece�ti pontice: de la Olbia (la gura Bugului) �i Tyras (la v�rsarea Nistrului) pân� la 
Apollonia6.  

Înc� din timpul lui Burebista, dacii intr� în conflict direct cu Imperiul Roman, 
conflict care dureaz� dou� secole. Regatul Dacia, condus de ultimul mare rege geto-
dac Decebal dispare în urma celor dou� r�zboaie daco-romane, din anii 101-102 �i 
105-106. Împ�ratul Traian anexeaz� cea mai mare parte a teritoriului geto-dac la 
Imperiul roman. Începe romanizarea - o nou� period� din istoria zonei carpato-
danubiano-pontice. 

Secolul al III-lea d.Chr. marcheaz� începutul sfâr�itului prezen�ei romane la 
nordul Dun�rii. Dacia �i Dobrogea sunt afectate de marile invazii barbare, val dup� val 
(go�i, cvazi, sarma�i), atacând �i jefuind a�ez�rile urbane dar �i pe cele rurale. 
Retragerea aurelian� din 271-274 nu pune cap�t romaniz�rii ci, dimpotriv�, permite 
extinderea acestui fenomen etno-cultural �i în spa�iile locuite de dacii liberi din 
Maramure� �i nordul Moldovei, invaziile popoarelor migratoare din sec III-IX 
neîmpiedicând acest proces istoric7. Pîn� la venirea slavilor, extinderea unei realit��i 
culturale romanice unitare este dovedit� arheologic. Aceast� cultur� material� de 
factur� provincial-romanic� este denumit� diferit în func�ie de variantele sale 
regionale: Brateiu – More�ti (în Transilvania), Ipote�ti-Cânde�ti (în Muntenia) sau 
Costi�a-Boto�ana-Hansca (în Moldova �i Basarabia). Indiferent de nume, aceast� 
cultur� de secol IV-VI are un caracter unitar, descoperiri similare fiind f�cute într-un 
spa�iu relativ mare - viitor românesc8.  

Începând din secolul VI, romanicii carpato-danubieni-nistreni iau contact cu un 
nou val de migratori – slavii9. Pleca�i din zona de vest a Ucrainei de ast�zi, grupa�i în 
triburi conduse de c�petenii militare, slavii migreaz� spre sud �i sud-vest. Înc� din sec 
VI, ei se amestec� cu popula�ia local�. Nu este identificat� arheologic nicio a�ezare 
pur slav�. În zona ariei culturale Costi�a-Boto�ana-Hansca, dar �i în Transilvania �i 
Muntenia elementele sud-slave se amestec� cu popula�ia autohton� în procente ce 
difer� de la o a�ezare rural� la alta. Slavii sudici formeaz� astfel adstratul poporului 
român, rol lor fiind vizibil în vocabularul limbii române, în onomastic� (în special a elitei 
politico-militare10) �i în crearea institu�iilor statelor feudale române�ti extra-carpatice11. 

Revolta centurionului Phocas din anul 602 �i pr�bu�irea frontierei dun�rene a 
permis ca marea mas� a slavilor s� treac� la sudul Dun�rii, acest eveniment ducând 
la slavizarea aproape complet� a Peninsulei Balcanice12. Pu�inii slavi r�ma�i la nordul 
Dun�rii vor fi asimila�i, urma�ii lor r�zboinici constituind f�r� doar �i poate elita politico-
militar� a unui nou popor latinofon ce apare in zorii Evului Mediu la gurile Dun�rii – 

                                                
5 B�rbulescu, Mihai, �.a., op cit, pag. 34. 
6 Ciobanu, �tefan, op.cit. pag. 41. 
7 Djuvara, Neagu, O scurt� istorie a românilor povestit� celor tineri, 1999, pag. 26. 
8 B�rbulescu, Mihai, �.a., op cit, pag. 150. 
9 Ibidem, pag.157. 
10 Sunt slave nume precum Glad (Transilvania), Satza, Seslav, Balica, Dobrotici, Ivanco 
(Dobrogea), Dragos, Bogdan (Moldova), Litovoi, Seneslau, Mircea, Radu, Vladislav, Vlad (�ara 
Româneasc�). 
11 Termenii boier, cneaz/cnezat, voievod/voievodat, definesc realit��i sociale �i politico-militare 
de origine slav�. 
12 Exceptie fac zonele apusene (ilirico-albaneze) �i sudul balcanic marcat de marea cultur� �i 
civiliza�ie eleno-bizantin�. 
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poporul român13. Aceast� nou� realitate etnic� este dovedit� arheologic prin apari�ia 
în zona nord-dun�rean� a elementelor specifice culturii Dridu - prima cultur� cu 
caracter românesc/balcanic, cultur� de început de Ev Mediu, elementele specifice 
acesteia fiind reg�site în ipostaze identice pe ambele maluri ale Dun�rii, iar în partea 
nordic�, în zona m�rginit� de Tisa �i Nistru. 
 
  În concluzie, etnogeneza româneasc� presupune contopirea în mil. I d. Chr. a 
trei elemente etno-lingvistice distincte: dacii, romanii �i slavii sud-dun�reni, proces 
complex ce presupune dou� mari etape: romanizarea dacilor (sec. I-V) �i asimilarea 
slavilor sudici de c�tre daco-romani (sec. VI-IX). Din aceast� perpectiv� istoric�, nimic 
nu poate demonstra existen�a separat� a unei alte identit��i etno-lingvistice – cea a 
poporului/limba molodoveneasc�. Antichitatea �i zorii evului mediu dezv�luie o 
imagine istoric� unitar� pe întreg teritoriu românesc, m�rginit între Tisa �i Nistru. 

 
În U.R.S.S. a ap�rut, în perioada interbelic�, o alt� teorie legat� de etno-

geneza autohtonilor latinofoni afla�i pe ambele maluri ale Nistrului. Teoria sovietic� 
sus�ine existen�a distinct� a poporului moldovean �i a limbii moldovene�ti14. Dogma 
caracterului de sine st�t�tor al poporului moldovean �i al limbii moldovene�ti a fost 
enun�at� de c�tre lingvistul sovietic M.V. Serghievski în lucrarea cu caracter politic, 
ap�rut� la Moscova, în anul 1922: „Împotriva orient�rii c�tre România fascist�”15. În 
anul 1951, dup� anexarea Basarabiei la U.R.S.S., Conferin�a �tiin�ific� Lingvistic�, 
organizat� la Chi�in�u, a reafirmat teoria de factur� stalinist� a celor dou� limbi latine 
r�s�ritene diferite. Aici, lingvistul sovietic V.F. �i�mariov a fundamentat existen�a 
oficial� a unei discipline lingvistice, moldovistica sovietic� (�tiin�� distinct� în cadrul 
romanisticii �i recunoscut� �i studiat� doar în U.R.S.S.)16. V.F. �i�mariov a definit 
limba oficial� a R.S.S.M. (republic� unional� în cadrul U.R.S.S – proclamat� dup� 
anexarea Basarabiei) ca fiind limba na�ional� a poporului moldovean, una din cele 
�ase limbi romanice din zona r�s�ritean-european�: român�, moldoveneasc�, 
aromân�, meglenit�, dalmat� �i istro-român�. Teoria oficial� sovietic� sus�inea c� 
poporul moldovean are un fundament etnic total diferit de cel al poporului român. O 
prim� inova�ie de natur� „istoric�” creat� în urma indica�iilor de partid: ap�reau în 
istorie volohii17 - popor fascinant care a avut o etnogenez� paralel� cu cea a daco-
romanilor. Istoricii sovietici de partid nu au prezentat niciodat� am�nunte legate de 
romanizarea sci�ilor �i de apari�ia volohilor ca al doilea popor romanic din Europa 
r�s�ritean� în prima jum�tate a mileniului I d. Chr. Ace�ti sci�i nomazi, dar în final 
romaniza�i, constituie substratul romanizat al poporului moldovean. 

Nu numai substratul etno-lingvistic este diferit. De�i nu pune la îndoial� stratul 
latin al poporului moldovean, �coala istoric� sovietic� scoate îns� în eviden�� �i alte 
diferen�e legate de data aceasta de rolul slavilor în etnogeneza celor dou� popoare 
latine estice: românii �i moldovenii. În cazul etnogenezei moldovenilor, volohii 
intraser� în contact cu slavii de r�s�rit. În paralel, la sud �i apus de Carpa�i, 
etnogeneza românilor a avut o evolu�ie diferit�, ea însemnând asimilarea slavilor 
                                                
13 Dan Gh Teodor, Continuitatea popula�iei autohtone la est de Carpa�i în sec VI-XI ,Iasi, 1984, 
pag. 133. 
14 Heitmann K., Limb� �i politic� în Republica Moldova, Chi�in�u, 1998, pag. 71. 
15 Heitmann K., op. cit, pag. 71. 
16 Sectii de moldovistic� au func�ionat �i în perioada interbelic� în cadrul Comitetului �tiin�ific 
Moldovenesc de la Tiraspol (capitala R.A.S.S.M./1924-1940), precum �i în cadrul Academiei 
Ucrainene de �tiin�e de la Kiev �i a Academiei U.R.S.S. 
17 Volohi – sci�i romaniza�i – entitate etno-lingvistic� din sec. III-V. d. Chr., a c�rei existen�� este 
recunoscut� numai de c�tre istoriografia sovietic�. 
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meridionali stabili�i la nordul Dun�rii de c�tre daco-romani în sec VI-IX.18. Dup� cum 
vedem, sunt diferen�e de nuan�� în cazul adstratului celor dou� popoare latine 
r�s�ritene: slavii sudici - la români; slavii estici - la moldoveni. 

Mai mult decât atât, dup� c�derea Imperiului Roman, hunii, bulgarii, avarii, 
pecenegii, cumanii precum �i grecii bizantini, t�tarii, polonezii, rutenii, ru�ii, etc., î�i 
puseser� amprenta asupra limbii moldovene�ti. Aceste influen�e multiple au dus la 
apari�ia unui popor moldovean distinct ce vorbe�te limba moldoveneasc�. În perioada 
interbelic�, artificiala limb� moldoveneasc� era deja func�ional� 19.  

În anii ’80, în ultimul deceniu al existen�ei U.R.S.S., istoricii sovietici vor 
încerca „s� identifice” chiar �i o alt� stem� a statului medieval moldovean. Capul de 
bour, ce face trimitere la întemeierea statului prin desc�lecatul voievodului 
maramure�ean Drago� din sec. XIV, începe s� fie înlocuit în materialele oficiale ce 
prezint� R.S.S. Moldoveneasc�, cu un ireal simbol heraldic care reprezint� un stol de 
cocori albi ce duc în ciocuri ciorchini de struguri20. „Legenda” creat� de antropologii 
sovietici sus�ine c�, în perioada evului mediu timpuriu, ap�r�torii unei cet��i 
moldovene asediate de du�mani au fost sc�pa�i de la moarte prin înfometare �i sete 
de c�tre de cocorii albi ce le-au adus moldovenilor struguri21. 

Concluzia final� a teoriei sovietice de partid �i de stat este foarte clar�. 
Românii �i moldovenii sunt dou� popoare latine r�s�ritene ce au o etnogenez� �i 
istorie diferit�. Moldovenii sunt rezultatul unei sinteze dintre volohi (sci�i romaniza�i) �i 
slavii de r�s�rit. Limba lor, numit� limba moldoveneasc�, a suferit de-a lungul timpului 
influen�e multiple, din partea unor limbi - altele decât cele cu care a intrat în contact 
direct �i nemijlocit limba român� �i, de aceea, de�i asem�n�toare, limba 
moldoveneasc� este altceva decât limba român�.  

Teoria de factur� sovietic�, a etnogenezei moldovenilor ca popor diferit de cel 
român, dar într-o form� u�or diferit�, a fost reactivat� de diver�i istorici din Federa�ia 
Rus�. Astfel, în 2007, istorici �i arheologi de la un institut de cercetare din Sankt 
Petersburg, au publicat în revista „Stratum” de la Chi�in�u (editat� �i patronat� de 
arheologul moldovean Mark Tkaciuk – secretar al C.C. al Partidului Comuni�tilor din 
Republica Moldova �i consilier personal al lui Vladimir Voronin) un vast studiu asupra 
„poporului moldovenesc �i limbii vorbite de acest popor”. Studiul a fost pus la 
dispozi�ia publicului larg, prin publicarea ulterioar� în ziarul „Nevazisimaia Moldova” de 
la Chi�in�u. Cercet�torii ru�i sus�in în acest articol c� poporul moldovean este 
rezultatul unui mixaj de popoare nomade care au tr�it în sec. X-XIV în spa�iul 
pruteano-nistrean. În urma înaint�rii treptate a românilor spre est, limbajul lor a 
c�p�tat în timp un caracter latin r�s�ritean, evoluând în timp într-o limb� de sine 
st�t�toare. Aceast� nou� limb� (diferit� de limba român�) a fost impus� nomazilor 
p�stori, ca mijloc de comunicare, dup� circumstan�ele politice create în sec. XIII-XIV 
(retragerea mongolilor �i afirmarea politic� a românilor ce au colonizat treptat spa�iul 
pruteano-nistrean, românii venind dinspre Carpa�i, dar grupuri mici de ciobani venind 
îns� �i prin transhuman�� din sudul Dun�rii, ei înaintând dinspre Dobrogea, prin 
Bugeac, pân� în nordul Basarabiei.)22. 
                                                
18 Heitmann K., op.cit, pag. 74. 
19 În perioada interbelic�, limba oficial� în R.A.S.S.M., limba moldoveneasc� – era de fapt limba 
român� puternic rusificat� prin înlocuirea neologismelor cu echivalentele ruse�ti, scris� cu 
alfabet rusesc �i marcat� de utilizarea în exces a arhaismelor �i regionalismelor. 
20 Stoilik Gheorghi, R.S.S.Moldoveneasc�, Moscova, 1987, pag. 5. 
21 Animalul sau pas�rea alb� c�l�uzitoare �i/sau salvatoare este un element specific mitologiei 
popoarelor nomade asiatice. 
22 Vartic, Andrei, Basarabia, rana de la hotarul de est, Bac�u, 2008, pag. 48. 
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Dou� teorii istorice diferite ce propun dou� realit��i etno-lingvistice diferite nu 

au nimic în comun �i de aceea, a accepta o teorie înseamn� automat a o respinge pe 
cealalt�. În acest caz, nu poate exista niciun compromis care s� ofere, pe undeva la 
mijloc, doar o jum�tate de adev�r. 
 
 

Summary 
 
 What can bessarabians be: romanians or moldavians? We have two different 
theories: the first is the romanian one and proclaims that the bessarabians are part of 
the romanian people. The second one is the soviet theory and was born in the stalinist 
period. This theory suggests the existance of the moldavian nation as being a 
combination between three ethnical components: „substrat” – it’s about the volohians 
(the romanized scythian people); „strat” – is latin and „adstrat” is part of eastern 
slavian tribes. 

(rezumat tradus în limba englez� de c�tre Ioana Cernea,  
elev�, C.N. Al. Lahovari Rm Vâlcea) 
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