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Conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova continuă să fie un 
factor destabilizant al mediului regional de securitate şi un impediment al 
parcursului european al statului. Totodată, prezenţa trupelor străine pe teri-
toriul din stânga Nistrului, fără acordul statului gazdă, reprezintă un factor 
de sfidare la adresa statutului de neutralitate al Republicii Moldova prevăzut 
în Constituţie şi conform deciziei Curţii Constituţionale nr. 14 din 2.05.2017 
– este neconstituţională [6]. Privit într-un context mai larg, conflictul trans-
nistrean este considerat de mai mulţi cercetători precum A. Lavric, O. Nantoi,
V. Cibotaru, S. Cebotari, drept un fragment al unei confruntări geopolitice
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mai extinse pe axa Est-Vest, unde statele Occidentale (UE, SUA) se află într-
o competiţie cu Federaţia Rusă pentru atragerea în sfera lor de influenţă state-
le est-europene, în special fostele republici sovietice, formate după implozia 
Uniunii Sovietice în anul 1991. 

În prezentul studiu ne-am propus să identificăm existenţa sau lipsa unor 
premise istorice ce au contribuit la izbucnirea conflictului din stânga Nistrului 
şi care ne-ar permite să înţelegem mai exact complexitatea acestui conflict, 
care rămâne a fi nesoluţionat în pofida eforturilor depuse până acum de con-
ducerea statului şi comunitatea internaţională. Actualitatea subiectului este 
determinată şi de interpretarea diferită a evenimentelor din trecut de către is-
toriografi şi personalităţi politice, care încearcă în acest fel să critice sau justi-
fice careva realităţi social-politice, cum ar fi secesionismul transnistrean. Su-
biectul trecutului regiunii transnistrene continuă să reprezinte obiectul unor 
dispute dintre cercetătorii de la Chişinău pe de o parte şi cei de la Tiraspol şi 
Moscova pe de alta, care polemizează asupra originilor şi legăturilor regiunii 
date cu spaţiul românesc sau „lumea rusă”. Autori precum I. Chirtoagă, D. 
Dragnev, I. Jarcuţchi, E. Negru consideră că istoria populaţiei transnistrene 
este comună cu cea a băştinaşilor nu numai din fosta ţară a Moldovei, ci şi 
dintr-un spaţiu mai larg, care se întinde de la malurile Tisei până la malurile 
Bugului, din Carpaţi şi până la Dunăre şi Marea Neagră. Pe întreg acest spaţiu 
a vieţuit neîntrerupt acelaşi neam cu toate trăsăturile comune: origine, limbă, 
spiritualitate, datini, obiceiuri, creaţie orală, norme juridice etc. Străinii nu-
meau acest popor vlahi, volohi, blahi, iar ei se autodeterminau ca munteni, ar-
deleni (sau transilvăneni), olteni, bănăţeni, maramureşeni, moldoveni (după 
numele statului medieval Ţara Moldovei). Populaţia dintre Prut şi Nistru se 
considera moldoveni, iar graiul lor îl numeau „limba moldovenească”. Ase-
menea momente din istoria neamului prezintă un element caracteristic nu 
numai pentru acest popor, ci şi pentru majoritatea popoarelor Europei. Astfel, 
până în secolul XIX (iar în popor până la momentul actual) germanii se mai 
numesc prusieni, bavarezi, saxoni, austrieci, etc. Chiar şi bulgarii până la 
sfârşitul secolului XVIII preferau să se numească după regiuni istorice – ru-
melioţi, vidineni, gabroveni, etc. 

Autori precum I. Chirtoagă consideră că spre deosebire de alte popoare, 
neamul românesc a avut ghinionul de a fi expus unei expansiuni nu numai 
militare, ci şi ideologice [4]. Rusia ţaristă, apoi Uniunea Sovietică, care au 
anexat Moldova de la est de râul Prut, au avut drept scop major rusificarea 
populaţiei din acest teritoriu. În opinia autorului, s-a recurs la procedura dez-
binării artificiale a unuia şi aceluiaşi popor pentru a putea stăpâni şi deznaţio-
naliza partea anexată. Astfel, moldovenii din stânga Nistrului au fost atribuiţi 
unei naţiuni (moldoveneşti), iar cei din dreapta Prutului – altei naţiuni (româ-
ne). Concomitent, drept acoperire ideologică a acestei politici antinaţionale 
era rescrierea istoriei, lansarea diverselor fobii la adresa neamului românesc. 
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În acelaşi timp, unii istorici de la Tiraspol precum I. Galinschii, cât şi repre-
zentanţii conducerii secesioniste din stânga Nistrului precum Ig. Smirnov, 
Ev. Şevciuc, V. Crasnoselischi, au ajuns chiar şi la contrapunerea moldove-
nilor de pe malul stâng al Nistrului celor de pe malul drept. Ei susţin că în 
Transnistria s-a format o comunitate etnică distinctă de cea de pe malul drept. 
De asemenea, ei pretind că teritoriul transnistrean (la est de râul Nistru), a 
făcut parte istoriceşte din Imperiul Rus începând cu sfârşitul secolului XVIII, 
când trupele ruse conduse de mareşalul rus Suvorov sau confruntat în regiu-
nea dată cu trupele otomane. Asemenea afirmaţii fac dificilă conştientizarea 
adevărului istoric de către persoane neiniţiate, pot induce în eroare cititorul 
neavizat, pot forma unele stereotipuri de gândire eronată sau chiar ostile la 
adresa statului Republica Moldova şi integritatea sa teritorială. 

Analizând datele istorice referitoare la regiunea transnistreană am deter-
minat că în perioada preistorică şi istoriei antice teritoriul dat a fost populat 
de comunităţi umane vechi, organizate în gintă, urmele activităţii cărora au 
o vechime de 250000–200000 ani (perioada Paleoliticul timpuriu). În peri-
oada respectivă, reieşind din nivelul civilizaţional slab de dezvoltare, nu se 
consideră relevant diferenţierea pe criterii naţionale a populaţiei puţin nu-
meroasă din teritoriul dat. Totuşi, ţinem să evidenţiem că în epoca neolitică, 
care începe în spaţiul din stânga Nistrului prin mileniile VII-VI înainte de 
Hristos, aici s-au perindat câteva culturi arheologice (Bugo-Nistreană, apoi 
din mileniul V î.H – cea a ceramicii cu panglici liniare). În mileniile IV–III 
î.H se produce tranziţia de la neolitic la epoca aramei şi pietrei – eneolitul, 
reprezentată de civilizaţia Cucuteni-Tripolie. Pe teritoriul din stânga Nistru-
lui urme ale civilizaţiei Cucuteni au fost descoperite în apropierea satelor 
Ghidirim, Jura, Ofatinţi, Parcani, Popenchi, Sucleia, Harmaţca. În perioada 
respectivă creşte considerabil densitatea populaţiei, până la 13 oameni pe 
km2. Cea mai mare concentraţie a fost atestată în zona de nord a teritoriului 
din stânga Nistrului. Astfel, datele respective din perioada preistorică şi isto-
riei antice demonstrează apartenenţa teritoriului de la est de Nistru la spaţiul 
geto-dacic, existând chiar unele date care indică că acest teritoriu a fost inclus 
în componenţa regatului geto-dacic al lui Burebista, fiind populat de tyrageţi 
la gurile Bugului, care stăpâneau Olbia (teritoriu în sudul Ucrainei actuale). 
Continuitatea urmaşilor geto-dacilor în spaţiul transnistrean este demons-
trată prin prezenţa timpurie a populaţiei romanice pe acest teritoriu, unde 
ea a creat în secolul al XIII-lea o formaţiune statală – cea a bolohovenilor, 
adică a volohivenilor (volohi este denumirea dată de slavi românilor). Deja 
la începutul Evului Mediu găsim mai multe referiri la popularea regiunii 
transnistrene de către moldoveni. Una din ele ar fi faptul că slavii de răsărit îi 
numeau pe români (inclusiv moldoveni) „volohi”. În anul 1150 este atestat în 
analele rusești poporul slavo-român al Bolohovenilor, în timp ce o icoană din 
Liov menționa existența unui voievod „voloh”, Ioan de Onut, prin preajma 
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Hotinului (Onut este o presupusă formaţiune statală vlahă existentă în Evul 
Mediu timpuriu în nord-vestul Basarabiei şi nordul Bucovinei (actualmente 
în nord-estul României, nord-vestul Republicii Moldova și regiunea Cernăuţi 
din Ucraina) [15]. Istoricul rus Nicolai Karamzin scria în anul 1892 în volu-
mul al IV-lea al Istoriei Imperiului Rus, că orașul „Bolohov”, menționat în 
cronica lui Nestor Cronicarul, se afla în guvernământul Podoliei, pe drumul 
de la Liev la Halici [3]. În anul 1587, domnitorul Petru Şchiopul a trimis în 
paşalâcul turcesc Edsanului (care includea și partea central-sudică a Trans-
nistriei), peste 15.000 de salahori și 3.000 de care pentru ridicarea cetății 
Oceacului, situată la extremitatea nordică a râului Nipru (în a cărui bifurcație 
se varsă râul Bug). Mulți dintre acești lucrători au rămas în Edisan (viitoarea 
Transnistria). Totodată, datele istorice indică că domnitorul celor trei provin-
cii româneşti Mihai Viteazul cerea, în tratativele purtate cu regele Sigismund 
al III-lea al Poloniei, în martie 1600 la Brașov, să i se recunoască stăpânirea 
asupra „Oceacului de peste Nistru” [12]. 
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Expansiunea Ducatului Lituanian, apoi a Regatului Polono-Lituanian în 
direcţia Mării Negre în secolele XV–XVII, a divizat politic populaţia băşti-
naşă din stânga Nistrului de restul neamului românesc. Totuşi, reieşind din 
faptul că stăpânirea polono-lituaniană aici nu era efectivă, domnii Moldovei 
au continuat să-şi exercite autoritatea lor peste aceste pământuri, iar domnul 
Moldovei Duca Vodă, numit de otomani şi hatman al Ucrainei de pe malul 
drept al râului Nipru în anul 1680, a unit administrativ, pentru o anumită pe-
rioadă, teritoriile din stânga şi dreapta Nistrului [5]. 

Astfel, în anul 1681 o parte din Transnistria a intrat în stăpânirea domnu-
lui Moldovei, Gheorghe Duca. Târgurile de aici au fost atunci organizate ca și 
orașele moldovenești, fiind conduse de şoltuzi şi pârgari. Stăpânirea domnilor 
Moldovei, dovedită de condicile de socoteli și biruri ale acestora, a durat până 
în 1713. Centrele mai importante erau Movilăul ridicat de voievodul Ieremia 
Movilă pe moşia Cantacuzineştilor şi Dubăsari ridicat în apropierea podului 
construit de moldoveni cu numele precum Silimbria, Iampol, Jaruga, Rașcău, 
Vasilcău.

Perioada războaielor ruso-turce de la sfârşitul secolului al XVIII-lea 
şi începutul secolului al XIX-lea s-a soldat cu importante consecinţe pentru 
locuitorii din stânga Nistrului. Moldovenii transnistreni au fost primii care 
s-au confruntat cu realităţile stării de supuşi ai Imperiului Rus. În anul 1792, 
teritoriul Transnistriei este ocupat de ruși, în urma războiului Ruso-Austro-
Turc din anii 1787–1792. Din acest moment, regiunea cunoaşte o influenţă 
puternică rusească promovată în detrimentul populaţiei băştinaşe, care a dus 
la sporirea prezenţei factorului rus în regiunea transnistreană. 

Considerăm deosebit de important să ne referim la datele care reflectau 
starea reală a situaţiei demografice din teritoriul din stânga Nistrului la acel 
moment, care indica în mod evident la dominaţia populaţiei moldo-române în 
acest teritoriu. Astfel, în urma desfăşurării unui recensământ în anul 1793 în 
teritoriul dintre râurile Nistru şi Bug, din 67 de sate, 49 erau exclusiv româ-
neşti [10]. În anul 1796 la Dubăsari sau Movilău (nu se cunoaşte exact) s-a 
tipărit primul volum de versuri în limba română (versuri originale şi traduceri 
de I. Cantacuzino) [16]. Totodată, în anul 1799, rusul Pavel Sumarkov no-
tează că în Ovidiopol, Tiraspol, Grigoriopol, Dubăsari, Mălăieşti majoritatea 
locuitorilor sunt moldoveni [7]. Un alt aspect important din punctul nostru 
de vedere ţine şi de spiritualitatea care domina în această perioadă în terito-
riul transnistrean. Datele existente la acest capitol ne indică că în secolul al 
XVIII-lea, populaţia autohtonă din teritoriul transnistrean era unită spiritual 
cu cea de pe malul drept al Nistrului, deoarece făcea parte din Mitropolia 
Proilaviei (Brăilei).

În secolul XIX se fac evidente efectele politicii de colonizare şi rusificare, 
promovate de Imperiul Ţarist în teritoriul dintre Prut şi Nistru (Basarabia) 
şi cel din stânga Nistrului. În acelaşi timp, sau atestat relaţiile de bună 
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vecinătate între moldoveni şi populaţia stabilită pe acest teritoriu în procesul 
colonizării lui. Relaţiile cu ucrainenii, ruşii, polonezii, nemţii şi-au lăsat 
amprenta în viaţa cotidiană şi mentalitatea acestui grup al moldovenilor care 
locuiau pe malurile râului Nistru. După anexarea Basarabiei de către Rusia 
Ţaristă (16/28 mai 1812) populaţia locală a fost supusă unui proces continuu 
de rusificare şi de modificare a componenţei etnice în defavoarea populaţiei 
autohtone majoritare – moldoveni, care a durat până în anul 1917. Politica de 
rusificare, promovată de Rusia Ţaristă a fost abordată de specialişti în dome-
niu, precum Alexandru Boldur [1], Petre Cazacu [2], reprezentantul de vază 
al istoriografiei sovietice – V. S. Zelenciuc [17], Dinu Poştarencu [14], Gheor-
ghe Negru [11] etc. În istoriografia moldovenească anul 1812 este considerat 
începutul perioadei contemporane. În 1812 Moldova de Est (dintre Prut şi 
Nistru, numită mai târziu Basarabia) a trecut din spaţiul geopolitic otoman/
turcesc în spaţiul geopolitic rus. Potrivit cercetătorului A. Lavric, evoluţia 
Basarabiei în spaţiul geopolitic rus şi-a lăsat amprenta asupra conştiinţei 
populaţiei sale, fapt ce trebuie luat în considerare atunci când studiem evoluţia 
Republicii Moldova în context geopolitic. Cercetătorul subliniază că chiar 
dacă factorul turcesc nu se mai manifestă nici în Moldova de Vest (România), 
nici în Moldova de Est (Republica Moldova cu regiunea ei transnistreană), 
factorul rusesc este prezent şi se manifestă activ în zona noastră geografică, 
conducerea Federaţiei Ruse declarând deschis că are interese în Republica 
Moldova [8]. După 1812, Basarabia a început să fie populată masiv de bulgari 
şi găgăuzi, care, din 29 decembrie 1819, au obţinut drepturi de colonişti: fi-
ecare familie primea de la Statul rus în folosinţă 60 deseatine de pământ, era 
scutită de impozite de la 3 la 7 ani. Bărbaţii erau scutiţi de serviciul militar, 
ceea ce însemna foarte mult în acele timpuri etc. În 1813, ţarul Alexandru I a 
permis şi germanilor să se stabilească cu traiul în centrul şi sudul Basarabiei, 
oferindu-le mari privilegii. De rând cu etniile nominalizate mai sus, a sporit 
numărul ucrainenilor, polonezilor, evreilor etc. Pe lângă politica statului de 
strămutare a populaţiei alogene, în Basarabia îşi găseau refugiu ţăranii ruşi 
(ucraineni) ce fugeau de iobăgie, desfiinţată în Imperiul rus abia în anul 1861. 
Tot aici şi-au găsit locul de trai ruşii creştini de rit vechi, persecutaţi de au-
torităţile ţariste. Istoricul Alexandru Boldur evidenţiaţi în studiile sale şi alţi 
factori, care au stimulat procesul de rusificare: stăpânind zeci de popoare ne-
ruse, monarhia a fost nevoită să promoveze un mod comun de convieţuire, un 
fel comun de a trăi, o „egalitate” a naţionalităţilor; de aceea, supuşii ţarului nu 
se divizau în clase superioare şi inferioare potrivit criteriului originii naţiona-
le [1, p.18]. Ca şi pentru alţi minoritari, pentru moldovenii care locuiau între 
râurile Prut şi Nistru şi regiunea transnistreană problema principală din acea 
perioadă a fost nu lupta pentru emanciparea politică naţională, ci lupta cu ab-
solutismul, pentru libertăţi politice. Progresul economic, atragerea Basarabiei 
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în piaţa unică rusească au contribuit, de asemenea, la rusificarea unei părţi a 
populaţiei băştinaşe. În opinia lui A. Boldur s-a deznaţionalizat în majoritatea 
sa covârşitoare (sau s-a asimilat regimului rusesc) numai clasa stăpânitoare 
a Basarabiei [1, p. 24]. În anul 1812, când teritoriul dintre Prut şi Nistru a 
fost anexat de Imperiul rus, aici locuiau aproximativ 256.000 persoane. Până 
la începutul secolului al XIX-lea, componenţa etnică a populaţiei se schim-
ba lent, totuşi majoritatea – peste 95 % - continuau a fi moldoveni/români. 
După anexarea Basarabiei la Imperiul ţarist, numărul populaţiei a început 
să sporească, iar componenţa etnică să se schimbe în defavoarea populaţiei 
băştinaşe. Conform recensământului din 1897, primul recensământ realizat în 
întregul Imperiul rus, în Basarabia locuiau 1,8 milioane de persoane, dintre 
care moldoveni/români – doar 47,6 % [13].

În concluzie putem menţiona că în Perioada Antică teritoriul din stânga 
Nistrului era slab populat de comunităţi umane, a căror nivel de dezvoltare 
era redus şi nu ne permite să facem careva distincţii pe criteriu naţional, dar 
atestăm prezenţa civilizaţiei Cucuteni-Tripolie, care este specifică spaţiului 
românesc. În Epoca Medievală atestăm mai multe referiri, care indică la apar-
tenenţa populaţiei majoritare din stânga Nistrului la spaţiul moldovenesc/ro-
mânesc (până la 95 la sută). Prima divizare administrativă a locuitorilor de 
pe cele două maluri ale Nistrului are loc în secolele XV–XVII, în perioada 
expansiunii Ducatului Lituanian şi apoi a Regatului Polono-Lituanian în di-
recţia Mării Negre. Schimbări majore în componenţa etnică şi lingvistică din 
regiunea transnistreană încep odată cu perioada războaielor ruso-turce de la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, care s-a sol-
dat cu sporirea prezenţei populaţiei nebăştinaşă. După anexarea Basarabiei 
de către Imperiul Rus în 1812, se fac evidente efectele politicii de colonizare 
şi rusificare în teritoriul dintre Prut şi Nistru (Basarabia) şi cel din stânga 
Nistrului (Transnistria), atestându-se totodată relaţiile de bună vecinătate în-
tre moldoveni şi populaţia stabilită pe acest teritoriu în procesul colonizării 
lui. Ca rezultat, la începutul secolului XIX, numărul moldovenilor din stânga 
Nistrului s-a redus sub 50 la sută. Astfel, constatăm că până la războaiele ru-
so-turce de la sfârșitul secolului al XVIII – începutul secolului XIX populaţia 
majoritară din arealul transnistrean era constituită de moldoveni. Consolida-
rea factorului rus în regiunea respectivă a determinat reducerea numărului 
etnicilor moldoveni care au fost treptat rusificaţi sau înlocuiţi cu alte naţiona-
lităţi. Tendinţa respectivă a continuat pe parcursul secolului XX soldându-se 
cu o reducere drastică a numărului populaţiei moldovene din stânga Nistrului 
[9]. 
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