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ASPECTELE REFLEXIVE ALE GEOGRAFIEI ISTORICE 

 

Nicolae PARCEVSCHII29 
 

Abstract: Metodele geografiei istorice militare conţin repere teoretice 

ce se deosebesc de reperele istoriografiei oficiale, care aservesc unele comenzi 

politice sau geopolitice. 

 Gândirea şi logica unui ofiţer  nu poate fi statică, dogmatică sau 

fanatică, ea trebuie să fie dinamică, capabilă să facă analize şi sinteze 

neaştepate, nonconformiste, capabilă să aducă performanţe tactice şi 

strategice acţiunilor militare. Această deosebire nu este una antagonistă,  ci 

completează volumul de informaţii ale unui ofiţer contemporan, astfel încât 

cunoştinţele teoretice să nu fie întrerupte de la spaţiul istorico- geografic, pe 

care el e obligat să-l protejeze şi la nevoie chiar cu preţul propriei vieţi.  

Abstract: The methods of military historical geography contain 

theoretical landmarks that differ from the landmarks of official historiography, 

which enshrines some political or geopolitical commands. 

  The thinking and logic of a quality officer cannot be static, dogmatic or 

fanatical, it must be dynamic, capable of making unexpected, nonconformist 

analyzes and syntheses, capable of bringing tactical and strategic performance 

to military actions. This difference is not an antagonistic one, but it comes to 

complete the volume of information of a contemporary officer, so that his 

theoretical knowledge is not torn from the historical-geographical space, 

which he is obliged to protect, to defend, and if need be at the cost of one's life. 

Cuvinte-cheie: spaţiul istorico- geografic, gândirea şi logica, 

performanţe tactice şi strategice. 

Keywords:  historical-geographical space,  the thinking and logic, 

tactical and strategic performance. 

 

Metodele geografiei istorice militare conţin repere teoretice ce se 

deosebesc de reperele istoriografiei oficiale, care deseori aservesc unele 

comenzi politice, geopolitice sau globaliste. Gândirea şi logica unui ofiţer nu 

poate fi statică, dogmatică sau fanatică, ea trebuie să fie dinamică, capabilă să 

facă analize şi sinteze neaştepate, nonconformiste, capabilă să aducă 

 
29 Presedintele Centrului de Geografie Istorică Militară din Republica Moldova, psiholog 

militar cat. I, geograf militar. Doctorand Academia de Administrare Publică. 
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performanţe tactice şi strategice acţiunilor militare. Această deosebire nu este 

una antagonistă, dar vine să completeze volumul de informaţii al unui ofiţer 

contemporan, astfel încât cunoştinţele teoretice să nu fie rupte de la spaţiul 

istorico - geografic pe care el e obligat să-l protejeze, să-l apere şi dacă e 

nevoie chiar cu preţul propriei vieţi. Mă voi referi la unele mituri din istoria 

Moldovei. 

MITUL 1. VALUL LUI TRAIAN 

Cucerirea Daciei de către romani. Dacii vestici pe teritoriul Moldovei 

contemporane. Imposibilitatea de cucerire a lor. 

Contestarea procesual organică 1. Dacă vom privi hărţile acestui val, 

vom vedea că pe teritoriul Moldovei el începe la or. Leova (r. Prut) şi 

traversează moşiile localităţilor Cupcui, Baiuş, Zaim, Cauşeni, Cimişlia, 

Copanca (r. Nistru). Istoriografia oficială ne spune că stepele bugeacului şi 

sudul Moldovei erau practic nepopulate, ele fiind colonizate în secolul XVII-

XVIII de către bulgari şi găgăuzi. Mai mult ca atât pe timpul lui Traian, 

teritoriul Moldovei şi României, după cum scria Pliniu cel Tânăr era populat 

de rocsolani şi iazigi, iar regele lor Susag, făcând alianţă cu Decebal lupta cu 

succes contra romanilor30. 

Prin urmare cucerirea acestor teritorii nu a avut loc pe timpul romanilor, 

a fost o simplă anexare a unor teritorii nepopulate. În istoriografia oficială 

europeană până în secolul XVIII se aflau în circulaţie hărţile „Marii Tartarii31, 

 
30 Pliniu junior-Gaius Plinius Caecilius Secundus, politic, scriitor şi avocat roman 61-113 e.n 
31Tartaria-  termen  folosit de  Veniamin Tudelshi  din  Navara,  cronicarul  francez Alberic 

1221, ţarina georgiana Rusutana 1224, clericul dominican Iulian 1238, cronicarul  francez 

Mateus 1241,  franciscanul Djovani de Marinioli 1342, bavarul Iogan  Şilberger 1427,  

cartograful Oretlius 1564,  cartograful Giovani Botero 1599, geograful  Pier Diuval de Dabevil 

1676,  cartograful Vitesen 1705,  etnograful George Forster 1784, primul atlas geografic oficial 

al Rusiei 1745 etc. 
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care ulterior au fost închise prin arhive, doar frescele din Palatul Dogilor din 

Florența, epoca Medici, păstrează o astfel de hartă pentru publicul larg. 

Suprapunând aceste hărţi cu hotarele Valului lui Traian venim să descoperim 

că acest val nu era nici mai mult nici mai puţin decât o construcţie artificială cu 

functie de «border» între două civilizaţii, cea romană şi cea tartară (huno- 

iazigo- sarmată- rocsolană), o putere militară de temut chiar şi pentru romanii 

trufași. Valul nu îndeplinea funcţii de fortificare, prin însăşi structura şi 

construcţia sa. 

 
Ca militar pot să afirm că un astfel de val nu putea opri invazii masive 

sau chiar atacurile unor grupe de războinici. Respectiv Moldova actuală în 

secolele 1- 3 e.n. făcea parte din Imperiul Tartar, care era multinaţional şi 

policultural. Înaintarea romanilor spre nord, după val, ar fi însemnat începutul 

unui război cu un duşman numeros şi puternic. 

Faptul că romanii erau războinici nu se discută şi aroganţa lor faţă de 

celelalte naţiuni era cunoscută. Ei nu au înaintat spre nord - est din simplu 

motiv de a se lovi de un adversar foarte puternic. Prin urmare Moldova în acea 

perioadă era parte componentă a Tartariei multinaţionale, fără o delimitare 

accentuată a hotarelor. Iar delimitarea hotarelor în epoca respectivă trebuie 

privită ca o înţelegere particulară între căpeteniile militare brodnice şi romane. 

Istoriografia apuseană ne impune ideea că între anii 105-106 e. n până la 

,,descălecatul,, lui Dragoş 1347, teritoriul se află într-o stare de haos sau 

anarhie primitivă. Totodată în această perioadă prin Moldova trec opt valuri de 
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popoare migratoare, deloc umane, războinice şi sângeroase - goţii, hunii, 

gepizii, avarii, slavii, pecinegii, cumanii, tătarii, care din „bunătate” nu 

extermină populaţia băştinaşă, având drept scop cucerirea Europei romanice. 

Iată aici istoriografia oficială ratează şi admite o serie de discrepanţe brutale.  

Noi militarii, folosind metodele analizei procesual - organice32 susţinem că 

nici o cucerire nu a existat. Populaţia autohtonă, ca parte componentă a 

imperiului multinaţional Tartar era în stare de pace cu Imperiul Roman şi 

această pace după anul 106 e.n. a existat câteva sute de ani, până valurile 

popoarelor migratoare într-adevăr au atacat imperiul roman, în jurul secolului 

IV-VIII e.n.  

Legile războiului din acea perioadă erau departe de umanism, ba mai 

mult, aceste legi nu existau, popoarele mici erau supuse exterminării fizice 

totale, cum au procedat romanii cu dacii din regiunea carpatică, omorând 

jumate din populaţie, în scop de înspăimântare totală. 

Astăzi ne putem exprima că o astfel de toleranţă a romanilor nu era una 

specifică timpului şi originile antice ale fascismului şi genocidului romanic le 

regăsim în exemplul exterminării totale a populaţieipicte din Britania.  

Istoriografiei occidentale îi este comod să impună teoria haosului de pe 

teritoriul pruto- nistrean, rupt de imperiul Tartar, unde slavii erau minoritate 

naţională în şirul altor popoare. Respectiv este impusă ideea că popoarele 

războinice treceau peste acest teritoriu nepopulat, fără un impact social - 

demografic, lucru puţin credibil, pentru acele vremuri războinice. 

 

MITUL 2.Legenda despre Dragoş, vasal al Ungariei, care a descălecat în 

Moldova. 

 
32 Teoria generaului român Lucian Culda, dr.prof. un, recunoscut de Unesco unul din 200 cei mai deștepți oameni ai 
științei din lume. 
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Contestarea hermeneutică și heraldică 2. În această ordine de idei 

intervin cu informaţia istorică că  proto-ungurii, încă din anii 300 î.e.n. locuiau 

în arealul Tartariei33, actualul Hantî- Mansiisk din Rusia, amplasat după munţii 

Ural, din zona râului Ugra (de unde şi provine denumirea de unguri). Migraţia 

ungurilor începe în perioada 850- 955 e.n. (era glaciară mică (veacuri 

întunecate), odată cu schimbarea climei şi micşorarea resurselor de 

alimentare). E ştiut faptul că această migraţie de la Ural spre câmpia Panoniei a 

avut loc în mare parte, în concordanţă paşnică cu populaţia teritoriilor 

tranzitate. Tot în această perioadă au avut loc invaziisângeroase ale ungurilor în 

Germania, Franţa, Spania, Italia, fără a afecta teritoriul şi populaţia în spaţiul 

carpato- nistrean. 

De la descălecatul lui Almos în Panonia, ungurii cu înverşunare 

invadează Europa mai bine500 ani şi lasă intactă zona pruto- nistreană? De ce 

oare? Ca să-l trimită în aceste teritorii pe Dragoş vasalul lor? Ceva în mentalul 

războinic al ungurilor a falimentat. A pleca la mii de chilometrii, pentru 

invazii, având sub coaste un teritoriu ideal, care putea pur şi simplu anexat.   

O altă discrepanţă apare atunci când ne referim la aspectul religios al 

ungurilor, care au primit catolicismul în sec. 11 e.n., cu mult înainte de 

“descălecatul” lui Dragoş în Moldova. Adică ungurii aşteaptă naşterea 

salvatorului Dragoş, pentru a „descăleca” teritorii, care cu uşurinţă puteau fi 

anexate.Apare o altă întrebare: ce a făcut primul domnitor al ungurilor Almos 

şi apoi urmaşii săi 300 ani, nu le-a trecut prin mintea războinică să trimită pe 

cineva să cucerească Moldova? Desigur că le-a trecut. Regele ungar Bela IV la 

1254 relata Papei de la Roma, despre brodnici, aliaţii tartarilor“o putere 

militară de temut”, şi aceasta o spun ungurii, care au ţinut în spaimă Europa 

mai bine de 300 ani!? La mijloc era altă situaţie - apariţia brodnicilor în acest 

 
33Succesorul imperiul Hunit. 
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teritoriu, aliaţii imperiului Tartar34(care se destramă35 abia la 1380 în urma 

luptei de la Culicovo36,). Respectiv până la lupta de la Culicovo ungurii nici în 

gând nu aveau să invadeze teritoriul Moldovei, din simpla prudenţă, ei singuri 

fiind originari din Tartaria, cunoşteau adevărata  forţă militară a foştilor 

conaţionali.Între timp valahul Basarab - I37(1310-1352) şi oastea sa au luat 

parte la luptele dintre unii nobili şi regele Ungariei pentru stăpânirea cetatii 

Mehadia(zona Caraş-Severin381317), apoi oastea valahă este menţionata în 

anul 132339, când a participat la lupta dintre bulgari şi bizantini, adică în aceste 

teritorii existau forţe militare de temut. Iar Dragoş apare la 1347 în acest 

teritoriu nu cu mult timp înainte de lupta de la Culicovo, de ce şi de unde? 

Apariţia lui Dragoş la 1347 nu esteo descălecare propriu - zisă, dar un 

statut - qwo stabilit între unguri şi rusinul Dragoş. Regele ungar Lajoş-I40în 

perioada 1347-1365 şi până la moartea sa în 1370, întreprinde companii 

 
34https://www.youtube.com/watch?v=rsxHwrX5J3I 
35https://www.youtube.com/watch?v=FCoWHapeMOc 
36Hanul Batâi, în trascripţie conducăţorul,oastei „Batea”, adică „tătuca”. Hanul Mamai, în 

transcripţie- „Mămuca”, adică fiul mamei. Atît Batâi cît şi Mamai sunt porecle, răspîndite pe 

larg la rutenii din acele timpuri. 
37Basarab I (numit în documentele medievale de asemenea Ivanco Basarab, Bassaraba şi 

Bazarad) 
38Cetatea Mehadia a jucat, alături de alte fortăreţe din zona Caraş-Severin, un rol important în 

ofensiva lui Ioan de Hunedoara împotriva Imperiului Otoman şi a fost un punct strategic pentru 

frontiera sud-estică a regatului Ungariei. A avut soarta tuturor fortificaţiilor Banatului, fiind 

distrusă de către turci. 
39Basarab I era înrudit cu dinastia bulgară asenidă prin fiica sa, Theodora, căsătorită cu puţin 

înainte de 1322 cu ţarul Ivan Alexandru al Bulgariei. În 1323, Mihail al Bulgariei (unchiul lui 

Ivan Alexandru) a fost ajutat de o oaste importantă de „ungrovlahi” în bătăliile acestuia cu 

Imperiul Bizantin. Numele voievodului transalpin (transcarpatin) nu este consemnat, însă 

istoricii sunt de părere că acesta era Basarab I. Basarab îl va mai sprijini pe ţarul bulgar şi în 

1330, la 28 iunie, când a avut loc bătălia de la Velbužd între forţele ţarului şi cele sârbe sub 

comanda lui Ştefan Uroş. 
40Fiul lui Bogdan –I, de ocupație cleric, arhiepiscop, A fost înmormântat în Mănăstirea 

Bogdana din Rădăuți, lângă tatăl său, Bogdan I. Piatra funerară de pe mormântul lui Lațcu este 

amplasată la ordinul lui Ștefan cel Mare în anul 1480, cu următoarea inscripție: Blagocestivul 

și de Hristos iubitorul Io Ștefan voievod, domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a 

împodobit acest mormânt strămoșului său Io Lațcu voievod, în anul 6988, luna ianuarie 20, în 

timp ce Ioanichie era episcopul Rădăuților. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bogdana
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bogdana
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83d%C4%83u%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_cel_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/1480
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militare spre Neapole, Dalmaţia (Croația, Cernogoria) şi Bulgaria (lupta de la 

Vidin), fără a manifesta interese militar- strategice în Moldova. Iar voievodul 

moldovean Laţcu, de origine rusină41 (1368- 1375) era deja recunoscut de Papa 

Grigore XI ca (dux Moldavie partium seu nationis Wlachie). Fapt ce confirmă 

independenţa politico- militară faţă de unguri, începând cu Dragoş. Statut –

qwo- ul între unguri, brodnici şi tartari, a durat 23 ani. Cu atât mai mult, era 

lucru ştiut, că Dragoş era creştin, iar ungurii catolici. Nu puteau catolicii să 

admită un creştin la “descalecarea” unui nou teritoriu. Războaiele religioase 

erau în toi şi totodată sângeroase. Cruciadele catolice încep în anul 1099 şi se 

încheie la 1444 cu Cruciada de la Varna, adică în perioada de înflorire a 

Ungariei. Iată o altă discrepanţă. O altă latură a problemei este că populaţia 

moldovenească nu percepea catolicismul, după exemplul lui Laţcu (1365-1373 

гг.),care s-a convertit la catolicism numai pentru a se feri de invaziile ungurilor 

şi a polonezilor, aplicând o diplomație iscusită. 

Cu toate acestea “catolicismul” lui Laţcu nu a fost autentic şi ca strategie 

diplomatico - militară a avut un efect pozitiv asupra statalităţii Moldovei 

medievale.  

Efectiv apartenenţa confesională catolică nu putea servi dreptgaranţie de 

securitate din partea fraţilor - catolici. Rusinuil Laţcu – vine la cârmuire, 

numai după optsprezece ani de la “descalecarea” lui Dragoş - rusin 

maramureşean42, deci nu vorbim despre o solidaritate confesional - catolică în 

acea perioadă, cuatât mai mult de o operaţie strategico- militară cum este 

“descălecatul”. Dacă facem o paralelă cu cnezatele rusești,  ne lovim de un caz 

cu totul unical, cum ne relațează istoricul rus N. Carmzin, cneazul Daniil de 

 
41Conform  Nicolae  Iorga. ba si mai mult  N. Iorga considera  că  şi  Bogdan- I  a fost  rusin. 
42 Izgonit  de  poltica  anti- rusină ungurească  a regelui  ungur  Carol-Robert, conform 

doctorului în istorie Serghei Sulyak  ”ОсколкисвятойРуси»  

ОчеркиэтническойисториируснаковМолдавии., Кишинев 2004. 
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Ghalici(1201- 1264) este proclamat de papa de la Roma drept rege al 

cnezatului Ghalici 1249(fără blazon), dar această convertire nu durează mult și 

coroană regală este întoarsă papei de la Roma. Motivul fiind refuzul 

pontificului de a acorda ajutor militar în războaile interne din Tartaria. Ungaria 

până la acest moment se manifesta ca aliat militar al cnejilor ruși în lupta lor 

fratricidă. Regii ungari participau la companii militare pendulate cu diferiți 

cneji ruși și cunoașteau forța lor militară de atunci. Daniil de Ghalici, la rândul 

său, acordă ajutor militar regelui ungar Bella IV în campaniile militare din 

Europa. Oferta papală a coroanei are loc și pentru Alexandru de Neva(1200-

1263).Cu puțin timp înainte de asta hanul Batâi  mai platea tribut impăraților 

chinezi. Cu atât mai mult, imperiul Tartar43 era pe cale de destrămare şi 

necesitatea unuistat - buster ca Moldova, nu exista. Acum o să ne referim la un 

moment foarte interesant, menţionat de istoriografii români - la cârmuirea 

Moldovei în jurul anilor 1247 era un oarecare Olaha- voievod, nume ce indică 

confesiunea musulmană, de apartenenţă tartară. După Lațcu vine Kostea- 

voievod(între 1373-1375), de origine rusină. Numele Kostea sau Konstantin era 

în circulaţie la greci, moldovlahi şi slavi. Iar pronunţarea fonetică Kostea e 

curat de origine slavă. Aceste două exemple ne demonstrează că după 

brodnicul Olaha44, vine la cârmuirea Moldovei rusinul maramureșean Dragoş, 

avand ca succesor pe fiul Sas (1359) și nepotul său Balc (1363). Dacă aplicăm 

analiza psiho - lingvistică a toponimicului Dragoş, descoperim că este de 

origine slavă45 şi este compus din rădăcina Drag+terminaţia oş, însăşi 

terminaţia “oş” din slavonă înseamnă “sfinţenie” - “cвятоша”, adică 

 
43https://www.youtube.com/watch?v=cAlcl9z3Un4 
44Olaha a fost voievod în Moldova, fiind menţionat la 1247 de misionarul franciscan Giovanni 

da Pian del Carpini. Acesta în drum spre curtea hanului Hoardei de Aur consemnează că-l 

întîlneşte pe voievodul Olaha. 
45http://kurufin.ru/html/Romanian_names/romanian_names_d.html 



298 
 

“Драгомир- святоша”, până la prescurtatul “ДРАГомир+свят-OШa”, ce 

denunţă tendinţele autohtonilor de a prescurta numele, sau a da porecle, obicei 

păstrat la moldoveni până în secolul XXI.  

 

In figura de mai sus vedem blazonul lui Dragos de desing polonez. 

Aceasta impune  ipoteza că era legat de nobilimea poloneză, mai mult decât de 

cea ungurească și a militat mult pentru prosperarea religiei ortodoxe creștine în 

Maramureș. Să nu uităm că nobilimea poloneză a stat la baza unor case regale 

ungurești și invers.Acelaș blazon îl întîlnim la nobilii belaruși- polonezi din 

casa Suleațițkii ,,SAS,,. Ca exemplu Ludovic de Anjou (cel Mare) regele 

Ungariei era consecutiv și rege al Poloniei 1370-1382.O parte a casei 

blazonului „Sas” provine cu adevărat din Transilvania  saxonă. Ceva mai  

înainte slavii din Saxonia Superioară împreună cu sașii s-au mutat în 

Transilvania. O altă sursă ne informează că Dragoș a descalecăt prima dată în 

Maramureși din actualul r-n Rahov Ucraina, regiunea Trancarpatică (munții 

Rahov).  Mai multe localități din regiunea Transcarpatică actuală dețin 

blazoane similare celui Drag- SAS. 
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Blazonul Iavorski Blazon Sas II Blazon prusak Satul Terlo, r-n Sambor, reg Lvov 

 

Numele Dragoş indică preferinţele sale religioase, sau îndeletnicirea lui 

religioasă. Toate acestea ne indică că brodnicii (în transcripţie contemporană 

„proto-cazacii”) aveau pact de convieţuire paşnică cu alte popoare războinice, 

care erau respectate reciproc, atât de tartari, cât şi unguri. Iată de ce ungurii 

timp de 300 de ani au stat cuminţi la hotarele Moldovei, dat fiind faptul că 

puterea militară a brodnicilor - proto - cazaci era una serioasă, amplificată prin 

contracţiune de pace cu tartarii brodnici multinaţionali. Iar „descălecarea” lui 

Dragoş, este o schimbare de habitat intenționat, legat de anumite împrejurări 

administrativ- politice. 

Zona Semigradie (Buzerland) pe o harta a epocii din 1247, era locuită de 

cavelerii teutoni. Hermannstadt (Sibiu), Kronstadt (Braşov). În mod special 

subliniez că în antichitate, Transilvania era nucleul statului dacic. În această 

regiune se afla capitala  Daciei - Sarmisegetuza. Sub Traian, ținuturile dacice 

au devenit provincia romană Dacia.  

 

 
Analiza hermneutică a cuvântului„descălecare”,ne dezvăluie un aspect 

nou, cel de acord diplomatic bilateral, medieval, recunoscut polivalent. Iar 

arhaismul propriu - zis „descălecare” în aceea perioadă trebuie conceput 
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anume sub aspect hermeneutic46 ca „o rezolvare” „o soluţionare” „o 

dezlegare”a unei situaţii complicate. Această soluţionare între Lajoş-i I şi 

Dragoş are similitudini directe cu suzeranitatea pro - ungară a Republicii 

Dubrovnik (1358-1808, Croația actuală), dar pentru Moldova(1359-1812) 

această „descălecare diplomatică” este una şi mai formală decât pentru 

Republica Dubrovnik. Pentru regele ungar fiind importantă loialitatea militar- 

strategică a lui Dragoş faţă de regatul ungar, loialitatea unei zone militante, dar 

tot odată neutră, sau în transcripţie contemporană neutralitate militantă tip 

elveţian. 

Dragoş, se retrage din Maramureşul - rusin la 1332-1334,ca urmare a 

intrigilor politice între regele ungar Károly Róbertşi presiunea militară a lui 

voievodului Bogdan -I. Aceste campanii militare vizau distrugerea influenței 

rusine din aşa numita Semigradie(Maramureş, Arad, Alba, Satu- Mare, 

Brasov, Cluj, Sibiu).Adică casa regală ungurească nu exercita funcția de scaun 

în Polonia în perioada lui Dragoș, el fiind considerat impostor al Poloniei în 

acest teritoriu, deținând și blazonul de nobil al Poloniei în perioada 

maramureșeană-moldoveană, fapt ce nu intra în planurile regionale politico- 

militare a Ungariei. Cu toate acestea Ungaria pe timpul lui Dragos nu face 

invazii militare în Moldova.  Straniu fiind că Ungaria pe timpul lui Bogdan- I 

ocolește invaziile militare directe. Istoriografia sovietică și rusească ocolește 

acest aspect prin a-l considera pe Dragoș-I drept întemeietor al Moldovei și 

această atitudine vine din tradiția istorică antagonistă sovietică. Dragoș este 

unicul deținător al blazonului polonez, în rest nici un voievod  nu deține blazon 

heraldic personal. Recunoașterea lui Dragoș ca întemeietor al Moldovei ar fi 

însemnat recunoașterea blazonului polonez în Moldova. Iar Bogdan- I nu 

 
46 Știința și arta interpretării textelor vechi, în special biblice; știința exegezei. ♦ Știința sau 

metoda interpretării fenomenelor culturii spirituale. 
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deținea blazon heraldic european, adică a putut  fi considerat drept întemeietor 

al Moldovei în mod deliberat. După Dragoș- I domnitorii moldoveni sau folosit 

numai de însemnele statale, drept reprezentare semiotică a drepturilor sale 

voievodale. Adică râmân în istoriografie drept voievozi (cuceritori) făra drept 

sacru la teritoriu. Chiar Ștefan cel Mare nu a avut blazon personal și se folosea 

de însemnele statale, de unde și provin numeroasele războaie purtate de el. 

Fenomelogia  evului mediu induce o nouă înțelegere în teoria și arta războiului- 

războiul blazoanelor. După Dragoș-I Moldova intră în perioada de războaie al 

blazoanelor până în perioiada fanariotă, adică rezultatul final pentru un stat 

lipsit de blazoane nobile a domnitorilor. 

Cea mai autentică documentare istorică, geografică și clerică a migrației 

rusinilor spre Croația o regăsim în cimitirile din Semigradie, prin crucile cu 

inscripții slavone, care sau păstrat până în prezent.Un aspect cu totul deosebit 

este de amintit că rusinii în timpul migrației spre Croația sau sedimentat în 

Maramures, Transilvania și Crișana. Cu timpul s-au asimilat și  au preluat 

limba istroromână47ca mijloc de comunicare. Vestimentația populară din 

Transilvania conține simboluri și semne de origine  rusină.  

Concluzie. Putem vorbi despre o dublă,,descălecare,,în Maramureș și 

Moldova, al unui nobil pe numele Dragoș, care apartinea casei nobile Drag-

Sas.Printre purtătorii acestui blazon vom întalni personalitați politice, clerice 

din Reci Pospolita și chiar regele Poloniei Jan III Sobieski (1629-1696). Eu 

personal înaintez ipoteza că misiunea lui Dragoș a fost una diplomatică și de 

inteligență, decât una administrativ- militară în Maramureș si Moldova. 

Cert rămâne faptul că Dragoș îşi face apariţia în Maramureș ca nobil 

recunoscut de Heraldica europeană, aparținând de casele nobile din Reci 

Pospolita. 

 
47 Peninsula Istria, Dalmația (Republica Dubrovnic) (provincia romană Iliria) 
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МITUL 3.Ştefan cel Mare (1457-1504) şi papa Sixt al IV (1472-1484) 

 

Contestarea procesual- organică 3. Privitor la adresarea lui Ştefan cel 

Mare către papa SIXT al IV, precum şi un răspuns al acestuia, surse originale, 

documente autentice nu au fost publicate. Sursele citate de nenumărate ori sunt 

de mâna a doua şi reprezintă exprimări de opinie a unor clerici - catolici, 

cronicari occidentali germani, francezi, polonezi, care citează fără trimiteri 

concrete la surse, iar unii contemporani fac trimitere la ea, sub aspectul că a 

fost adresată direct lui Ştefan.  

Mai mult ca atât se vehiculează existenţa unui răspuns direct la adresa lui 

Ştefan cel Mare, care însă era de fapt era o bulăpapală48 către coroana 

ungurească şi către toate ţările unde avea să ajungă această bulă prin poşta 

catolică. Bula în aspect contemporan ar suna ca directivă49, dar nici de cum 

ordin50, obligator spre îndeplinire. 

Cu atât mai mult că bula era un act papal în limita confesiunii catolice şi 

nu avea efect decizional, sacral sau diplomatic51asupra confesiunii de rit creştin 

- ortodox. În bula sa de la 1476, papa Sixt IV chema domnitorii şi regii la o 

cruciadă nouă împotrivă turcilor, fapt care însă nu a avut loc.  

Bula viza o nouă cruciadă de recuperare a Constantinopolului după 

căderea din 1453, dar rezonanţa scontată nu a avut loc. Un studiu istorico- 

arhivistic al acestei bule până în prezent nu există, pentru a fi autentificată ca 
 

48BÚLĂ2,bule, s. f. Denumire veche a unui act de stat întărit cu pecete; (astăzi) act oficial emis 

de papă. – Fr. bulle (lat. lit. bulla). Inscris din Evul Mediu ce purta o pecete din aur argint 

sau plumb ce îi conferea autenticitate. 
49DIRECTÍVĂ,directive, s. f. Instrucțiune generală dată de un organ superior organelor în 

subordine, cu scopul de a îndruma, a orienta sau a determina activitatea, atitudinea, conduita 

acestora. 
50ÓRDIN,ordine, s. n. 1. Dispoziție obligatorie, scrisă sau orală, dată de o autoritate sau de o 

persoană oficială pentru a fi executată întocmai; 
51o explrimare de opinie a unui demnitar catolic de cel mai înalt rang. 
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sursă originală al unei corespondenţe oficiale dintre Ştefan cel Mare şi papa 

Sixt IV.  

Iar documentele despre bunele intenţii, a unora din părţi, nu pot fi 

considerate drept decizionale. Intenţia lui Ştefan cel Mare de a participa la 

cruciade nu a fost confirmată oficial, cu atât mai mult că ele deja se finisase. 

Iar campaniile militare ale turcilor spre Europa în cea mai mare parte nu vizau 

la direct teritoriul Moldovei. Bula lui Sixt al IV viza formarea unei coaliţii 

antiturceşi, dar nu ajutorul nemijlocit militar pentru domnitorului moldovean, 

deşi îl numea „atlet al credinţei”, cu atât mai mult nu există un răspuns direct a 

lui Ştefan cel Mare către Pontific. 

Un alt argument în favoarea falsificărilor în masă a originilor naţiunilor 

de către cancelaria papală este originea civilizaţiei etrusce(predecesorii 

romanilor în peninsula Apenină). În sec XX şi XXI descifrarea originilor 

etrusce a avut loc prin intermediul scrisului şi alfabetului slavon, de către 

savantul polonez Tadeuş Volanschi şi confirmat de lucrările savanţilor G. 

Nosovschi, A. Fomenco. A. Certcov. 

Mulţi cronicari germani, francezi şi polonezi de rit catolic, au avut 

implicări directe în falsificarea istoriei şi originilor unor naţiuni. Multe 

cercetări genealogice rămân închise în arhive, dat fiind că sunt incomode 

pentru istoriografia, politologia și geopolitica oficială modernă.  

Ca exemplu: 

- Otto von Bismarck a fost un descendent din Rurik, întemeietorul Rusiei, 

după rudele sale îndepărtate pe linia Annă Yaroslavna (regina Franţei, soţia lui 

Henri Ier). 

- Primul președinte american, George Washington, a fost, de asemenea 

descendent Rurik. În afară de el încă 20 de președinți americani provin din 

Rurik. În special, Buş- senior şi Buş- junior. 
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- Lady Diana a fost descendentă din Rurik prin principesa chievleană 

Dobronega, fiica Sfântului Vladimir, măritată după prințul polonez Casimir 

Restauratorul. 

- Rurikovichi au fost 24 de prim-miniştri britanici. Inclusiv cel mai de 

vază, Winston Churchill, prin Anna Yaroslavna de Kiev, care îi este stră- stră-

stră-stră-stră-stră-stră- bunică. 

- Unul dintre cei mai iscusiți politicieni ai secolul XVII-lea, cardinalul 

Richelieu, a avut, de asemenea, rădăcini rusești - din nou prin Anna 

Yaroslavna. 

- Alexandre Dumas, care a imortalizat pe Richelieu a fost, de asemenea 

descendent din Rurik, prin stră-stră-stră –stră- stră – bunica Zbyslava 

Svyatopolkovna, fiica Marelui kneaz Svyatopolk al II-lea de Kiev, care a fost 

măritată cu regele polonez Boleslaw Krivoust. 

- "Părintele NASA" Werner von Braun de asemeni a fost descendent din 

Rurik. Mama lui a fost baroneasă Emmy, născută von Kvistorn. 

- Renumitul compozitor rus, de talie mondială, S. Rahmaninov este 

descendent a lui Ştefan cel Mare. 

MITUL 4. Testamentul lui Ştefan cel Mare. 

Sursele  despre acest testament există la:  

- Grigore Ureche. “Iar când au fost aproape de sfârşitul său, chemat-

au vlădicii şi toţi sfetnicii săi, boierii cei mari şi alţi toţi câţi s-au prilejuit, 

arătându-le cum nu vor putea ţine ţara cum o au ţinut-o el, ci socotind din toţi 

mai puternic pe turc şi mai înţelept, au dat învăţătură să se închine turcilor.” 

- Ion Neculce. „Şi când au murit Ştefan- vodă cel Bun, au lăsat cuvânt 

fiului său, lui Bogdan-vodă, să închine ţara la turci, iar nu la alte neamuri, 

căci neamul turcilor sunt mai înţelepţi şi mai puternici, că el nu o va putea 

ţinea ţara cu sabia, ca dânsul.” 
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- Dimitrie Cantemir. „Analele moldovene zic că Ştefan cel Mare, după 

ce a domnit 47 de ani şi 5 luni, şi după ce în acest timp a făcut atâtea lucruri 

frumoase, şi a repurtat atâtea victorii glorioase asupra turcilor, ungurilor, 

polonilor, românilor şi tătarilor, simţind că, deşi tare încă în spirit, dar 

puterile trupeşti îi slăbesc, şi că moartea i se apropie, a chemat la sine pe 

unicul său fiu şi moştenitor al ţării şi pe mai - marii boieri şi le - a vorbit 

precum urmează”. 

 

Contestare processual- organică 4, (deBogdan Murgescu, Istoria 

României în texte52). „Testamentul lui Ştefan cel Mare “este o clasică invenţie 

cărturărească. În momentul morţii sale, Ştefan nu avea de ce să îndemne pe 

boieri şi pe urmaşul său să se închine turcilor, deoarece Moldova se închinase 

pentru prima dată deja în timpul predecesorului său Petru Aron, iar Ştefan 

însuşi plătise tribut atât în prima parte a domniei sale (1457–1473), cât şi 

după 1486. De altfel, cronicile din prima parte a secolului al XVI-lea nici nu 

pomenesc episodul „testamentului lui Ştefan cel Mare “. Episodul apare la 

Grigore Ureche şi reflectă pe de o parte o cunoaştere istorică deficitară, pe de 

altă parte efortul de a legitima supunerea faţa de Imperiul Otoman prin „sfatul 

“domnului care se ilustrase cel mai mult pe plan militar în lupta antiotomană. 

De observat şi nuanţele contractuale pe care le introduce Dimitrie Cantemir, 

care încerca astfel să justifice propria sa acţiune politică din 1711, prin 

 
52Bogdan Murgescu este  professor, doctor la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii din 

Bucuresti. Distins cu Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Romane pentru lucrarea Circulatia 

monetara in Tarile Romane in secolul al XVI‑lea (1996). Alte lucrari publicate: Istorie 

romaneasca – istorie universala (600‑1800) (1994), A fi istoric in anul 2000 (2000), Istoria 

Romaniei in texte (coord., 2001), Revolutia romana din decembrie 1989. Istorie si memorie 

(coord., Polirom, 2007), Romania si Europa. Acumularea decalajelor economice (1500‑2010) 

(Polirom, 2010) (volum distins cu Premiul „Historia Magistra Vitae”, acordat de Jurnalul 

National in cadrul concursului „Cartea de Istorie”, Premiul „CriticAtac” si Premiul „Eugeniu 

Carada” pentru Economie). 
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argumentaţia că turcii nu şi-au respectat angajamentele mitul înceta să mai 

îndeplinească o funcţie pro-otomană, şi căpăta una antiotomană. Totodată, 

atât la Cantemir, cât şi la Delavrancea, se poate observa felul cum 

imperativele literar- dramatice conduc la îmbogăţirea ficţiunii, care iniţial 

fusese mult mai austeră”. 

Originalul acestui testament până în prezent nu a a fost publicat, fapt ce 

pune la îndoială autenticitatea lui.Ştiut este faptul că limba oficială de 

cancelarie pe timpul lui Ştefan cel Mare era slavona veche şi această situaţie s-

a păstrat până la începutul secolul XIX. Mai mult ca atât Regulamentele 

Organice din 1832 conţineau slavonisme, care pot fi găsite în textele originale. 

 

Concluzii 

1. Nici o naţiune nu poate fi independentă, suverană şi împlinită, dacă 

nu posedă relicve istorico- geografice, care confirmă dreptul istoric la teritoriu 

şi autodeterminare. Multe documente de valoare geopolitică şi strategică 

pentru Moldova se păstrează în arhivele Franţei, Turciei, Germaniei, Ungariei, 

Rusiei, ş.a. Diplomaţia moldovenească nu are acces la ele, fapt ce induce o 

inferioritate doctrinar - strategică şi geopolitică, care nu permite, pe lângă 

factorii externi, de a face o integrare echivalentă cu alte popoare. O nouă 

încercare de a aduce naţiunea moldovenească la depresiune conceptual - 

existenţială a fost delapidarea Declaraţiei de Independenţă pe 7 aprilie 2009. 

Fapt ce merită calificat nu ca o acţiune de deturnare a comunismului, dar o 

deturnare a originilor naţiunii şi statalităţii. Iar evenimentele din 7 aprilie 2009 

fiind în fond o operaţiereflexivă a serviciilor speciale străine, care au avut 

drept scop această deturnare. Ulterior Declaraţia de independenţă a fost 

restaurată, dar nu a avut un efect psiho - social de îndoctrinare reflexivă a 
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populaţiei şi a fost perceput ca o copiere neautentică, lipsită de valoare 

istorică. Preţul adevărat al documentelor istorice îl pot aprecia istoricii, 

arheologii, geografii, arhiviştii şi etno- psihologii. Iar copiile unor documente 

nu fac decât să interiorizeze inferioritatea existenţială în mentalul unui popor. 

Toate aceste analize procesual - organice au fost aduse ca exemplu, nu 

pentru a întra în conflict doctrinar - ştiinţific cu ştiinţele clasice, oficial 

acceptate în unele state, dar pentru a demonstra că ştiinţa militară are cu totul 

alte repere în explicarea unor fenomene sociale, istorice şi geografice. 

Planificarea militar- strategică se bazează pe realităţi istorico- geografice 

obiective, dar nu inventite sau impuse de anturajul politic. Negarea acestor 

realităţi induc celor mai mari supraputeri economice şi militare sindromul 

„vietnamez” şi „afganez” şi, fără exagerare spus „moldovenesc”, care poate 

schimba întreaga hartă a Europei răsăritene.  

2. Acest polimorfism existenţial - etno- cultural- lingvistic al 

moldovenilor este unul, care poate trezi nedumeriri numai la „şoimii” 

doctrinelor primitive „unioniste” sau „stataliste”, fapt ce provoacă 

incompatibilitate socială reciprocă prin primitivismul de a privi esenţa 

fenomenelor sociale, fără a segmenta originea naţiunii.  

Şi acest polimorfism odată recunoscut, va înlătura tensiunea socială şi 

va asigura progresul dialectic al moldovenilor. Iar primitivismul bipolar al 

unio - stataliştilor devine nu numai ridicol, dar şi dezgustător în viziunea 

Geografiei istorice militare. 

În lumea contemporană state mono-etnice practic nu există (doar unele 

triburi africane şi amazoniene)53.Statele contemporane reprezintă ţări poli-

etnice cu zeci de popoare şi etnii integrate, care au acceptat supremaţia 

 
53Dar şi acolo apare necesitate de revigorare  genetică. 
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naţiunii titulare, dar îşi păstrează identitatea naţională sub diferite forme, fie că 

este statut special, autonomie regională, autonomie culturală, federaţie, 

confederaţie, republică etc. Convieţuirea paşnică are loc atunci când, naţiunea 

titulară nu ştirbeşte drepturile şi imaginea entităţilor naţionale. O astfel de 

stare a naţiunii se numeşte polimorfism mozaic. Acest polimorfism mozaic, 

specific de altfel şi poporului SUA, în anumite condiţii, poate aduce 

performanţe neaşteptate, dacă va fi primit ca unul firesc, fapt realizat deja de 

mai multe supraputeri mondiale. Chiar şi Israelul care tinde spre monoetnism, 

în realitate se loveşte de un polimorfism etno- cultural venit cu valurile de 

imigranţi evrei din toate ţările lumii. 

Astfel ORIGINEA MOZAICĂ a naţiunii moldoveneşti o putem explica: 

- În plan existenţial - istoric moldovenii aparţin civilizaţiei indo - europene. 

- În plan genetic aparţin haplo grupei slavo- ilirice. 

- În plan lingvistic aparţin grupei romano- ilirice. 

- În plan etno- cultural deţin aspectul slavo- daco - balcanic. 

- În plan mental deţin aspectul moldo - slavon. 

- În plan geografic deţin propriul teritoriu, întărit  în documentele epocii. 

Acest polimorfism mozaic va deveni o favoare existenţială pentru 

moldoveni atunci, când ei vor fi capabili să accepte această etnogeneză şi cei 

mai important, vor învăţa a dirija pulsiunile subconştientului etnic, pentru a 

conştientiza că moldovenii nu se află în conflict cultural nici cu lumea slavonă 

nici cea româno- balcanică. Originea mozaică fiind una ambiguă constituie un 

avantaj existenţial, care necesită a fi valorificat pentru viitor. 

Conflictele contemporane din Moldova sunt provocate de neîntelegerea 

polimorfismului mozaic al moldovenilor, de către adepţii doctrinelor 

românofile şi rusofile. Când unii când alţii pretind a fi salvatorii naţiunii, fapt 
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ce nu are nimic comun cu dialectica poporului şi realitatea istorică. Iar 

conflagraţia nistreană din 1992 a fost provocată pe umerii acestor contradicţii 

bipolare, artificial menţinute şi în egală măsură dăunătoare pentru statalitatea 

Moldovei. 

Doctrina polimorfismului mozaic al moldovenilor dizolvă motivele 

conflictelor politice interne. 

3. Astfel ceea ce numim Moldova şi moldovenism s-a format în primul 

rând ca expansiune a rusinilor în spaţiul carpatic, în rândul doi al retroproiecţiei 

estice a rusinilor- croaţi şi valahilor şi numai în rândul 3 a expansiunii slavilor 

- scandinavi din sec. XVII - XXI. Pentru noi reprezintă un interes aparte acest 

fenomen al auto-organizării care este definit ca potenţial sinergetic al unui 

popor, naţiuni, etnii. 

4. Originea națiunilor este cel mai vulnerabil moment al istoriei oricărui 

popor. Țin să menționez că istoria statului rus, istoria moldovenilor este 

falsificată fără genă, iar ceea ce se învață în gimnazii se licee este o parodie a 

istoriei. În primul rând originea și geneza poporului devine țintă a agresiunilor 

doctrinar- strategice,. Aceasta reprezintă o REFLEXIE de tip ,,foresing,, pentru 

sute de ani. 
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