ION EREMIA, MOLDOVA, MOLDOVLAHIA, VALAHIA, ŢARA ROMÂNEASCĂ – CE NE SPUN
IZVOARELE ISTORICE
„Că obiceiul istoricului, carile adevărată istorie a scrie pofteşte, iaste, ca de va
scrie lucrurile vremilor sale, altă mărturie fără ştiinţa inimii sale să nu aducă, căci nici
are; de vreme ce el iaste întâi scriitori, ce rămâne ca după ce-şi va scoate scrisorile la
iveală, alţii de adeverinţa lui cercând, la ştiinţa inimii întărit să fie precum de-l vor
alătura cu alţi scriitori a aceloraşi vremi şi a aceloraşi lucruri să nu să ruşineadză nici
de mincinos să-l poată dovedi.”
D. Cantemir

„Cercetarea istoriei şi istoria ca obiect de învăţământ nu pot fi compatibile în
niciun fel cu valorile fundamentale şi cu statutele Consiliului Europei, dacă acestea
încurajează manipularea istoriei, mai ales prin: falsificarea sau crearea de dovezi
istorice, statistici contrafăcute, imagini falsificate etc., insistenţa asupra unui eveniment
pentru a justifica sau ascunde un altul; distorsionarea trecutului în scopuri de
propagandă; o viziune excesiv de naţionalistă asupra trecutului care poate crea
deosebirea între «noi» şi «ei»; folosirea excesivă a unor documente istorice; negarea
unor fapte istorice; omiterea unor fapte istorice.”
Recomandarea 15(2001) privind predarea istoriei în Europa în secolul 21, adoptată de Comitetul de
Miniştri al Consiliului Europei la 31 octombrie 2001

Sursele istorice scrise atestă limpede faptul că, în perioada anterioară formării Ţării Moldovei, pe teritoriile de
la răsărit de Carpaţi locuiau valahii. Vom aminti aici doar cunoscuta scrisoare a papei de la Roma, Grigore al IX-lea,
adresată prinţului de Coroană Bela în 1234, în care afirmă următoarele: „După cum am aflat, în Episcopatul
cumanilor sunt nişte oameni care se numesc români (în original – Walati)” 1. Admiţând că locuitorii băştinaşi de aici
se numeau pe sine valahi, trebuie neapărat să tragem concluzia certă despre unitatea etnică a acestora cu băştinaşii din
Transilvania şi cei dintre Carpaţi şi Dunăre, pe care îi înâlnim în sursele externe tot cu acelaşi termen valahi. Dar
expresia latină a documentului din 1234 „qui Walati vocantur” încă nu înseamnă că ei se numeau pe sine
valahi. Valahi îi numeau străinii. Oricum, termenul valahi atestă identitatea etnică a locuito rilor
băştinaşi oriunde ar fi atestaţi cu el. Că aceasta este o populaţie romanizată se cunoaşte foarte bine.
Probelma apare atunci când punem între barea cum se numea pe sine această populaţie?
O aluzie în acest sens este făcută într-o scrisoare din 1345 a papei Clement al VI-lea, care,
scriind despre băştinaşii din Transilvania, Ţara Românească şi Smirna, îi numeşte „olahi romani”.
Surse ulterioare, externe şi interne, din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea atestă cu lux de
amănunte că termenul de vlahi nu se interpreta altfel decât români2. Un argument în plus ar fi
informaţiile lui Anton Verancsics (1504-1543). Vorbind despre valahi, el afirmă că ei, când întreabă
pe cineva dacă ştie să vorbească pe limba valahă, spun: „Oare ştii româneşte?” („Scisne...
Romane”) sau, când întreabă dacă este valah, îl întreabă dacă este român („Num Romanus sit”)3
. Adică, localnicii nu foloseau termenul valah, ci pe cel de român şi atunci, dacă e vorba de o
traducere a termenului valah, atunci numai român poate fi.
Dar oare marii cărturari din Moldova gândeau altfel? Câteva fragmente din lucrarea lui
Dimitrie Cantemir Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor ne vor ajuta să răspundem la
întrebare. Vorbind de istoricii greci care amintesc de locuitorii din Dacia, Cantemir ne spune că
„apoi iarăşi şi supt numele vlahilor, de romanii din Dachia încep a pomeni”4. Amintind de triburile
1
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barbare care, „cuprinzând ţărâle româneşti, precum dincoace aşe dincolo de Dunăre, au dat pricină
numele cel vechiu a romanilor să se schimbe în a volohilor, după limba slovenească, precum ei
chema pe romani”5. Şi mai clar se exprimă cărturarul domn atunci când scrie: „iată că acei de
demult volohi, sau precum le dzicem noi români”6, „cine dară au fost acei români sau volohi”7;
„n-ar scrie Nichita Honiatis că vlahii sau românii de la împărăţie s-au dezlipit”8. Criticându-i pe
interpolatorii cronicii lui Grigore Ureche, Dimitrie Cantemir scria: „vino acmu, bunule Simioane şi
frumosule Misaile, şi videţi pe românii din Volohia...”9. Propunându-şi să con tinue studiul său,
cărturarul ne îndeamnă să vedem „pentru adeverinţa numelui şi neamului românilor noştri... ce au
mai făcut şi ce au mai lucrat românii noştri supt numele vlahilor”10. Afirmaţiile sunt atât de clare,
încât nu mai necesită niciun comentariu.
Faimosul anonim P. Moldovan crede însă că „populaţia romanizată din acest spaţiu se nume
pe sine valahi, volohi”11 şi nu foloseşte traducerea din Documenta Romaniae Historica. D. Relaţii
între ţările române, vol. I. El acceptă... traducerea lui C.C. Giurescu. Iată ce ne spune anonimul: „La
transpunerea în moldoveneşte a acestui etnonim, atestat în documentele străine diferit: walati, oloh,
vloh etc., ne vom călăuzi de traducerea lui C. Giurescu (Târguri şi cetăţi moldovene din secolul al
X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, p. 41-42) şi acceptată de prestigiosul lingvist român
acad. Al. Rosetti”.
Dar C.C. Giurescu nu a tradus termenul walati din documentul din 1234 pe care îl citează, el,
pur şi simplu, l-a redat prin valahi. Şi iată această „traducere” a suferit o „operaţie lingvistică”:
„transpunerea în moldoveneşte” de către P. Moldovan. Absurditatea acestei „operaţii” este atât de
evidentă, falsul atât de grosolan, încât impresia despre anonim lasă foarte mult de dorit. Cu atât mai
mult că în textul lucrării citate, C.C. Giurescu vorbeşte explicit despre „românii din episcopatul
cumanilor”, adică termenul valahi este tradus cu termenul români. La pagina 36, C.C. Giurescu se
exprimă la fel de clar: „prezenţa «vlahilor», adică a românilor”. În acest context, putem să-i spunem
anonimului că, din punct de vedere profesional, nu e bine să falsifici atât de grosolan opera istorică
a lui C.C. Giurescu. Cu toate acestea, la pagina 50, anonimul citează o scrisoare de la Vlad Dracul
din noiembrie-decembrie 1431, adresată braşovenilor, în care aflăm expresia „xpaнетесе или с
молдовени или с власи”, şi traducerea în limba română „hrăniţi-vă sau cu moldovenii sau cu
românii”12
. Aici avem traducerea termenului „власи” şi, fapt sur prinzător, dar constat că anonimul nu
are absolut nimic împotriva acestei traduceri, dimpotrivă, acum, o acceptă. Să fie aceasta o sclipire
sănătoasă în mintea ano nimului sau e vorba pur şi simplu despre „profesionalismul” numitei
persoane?
O altă piatră de încercare pentru P. Moldovan este problema „descăleca tului": cine a venit din
Transilvania? Răspunsul lui, în virtutea faptului că a mistifi cat sau nu a înţeles izvoarele, este că
din Maramureş la răsărit de Carpaţi au trecut moldovenii. Dacă este aşa, atunci moldovenii ar fi
trebuit să se fi format ca o etnie dis tinctă în Maramureş, dar aceasta ar fi un absurd. Se cunoaşte
foarte bine faptul că băştinaşii din Transilvania şi Maramureş s-au numit pe sine români, iar străinii
i-au numit cu termenul valahi şi alte derivate din acest termen (olahi, vlahi etc.).
Aşa, dacă pe teritoriile de la răsărit de Carpaţi locuiau valahi (români), dacă din Maramureş în
aceste locuri au venit valahi (români), este normal ca sursele externe să ateste şi aici valahi. Spre
exemplu, pentru un autor oriental, teritoriul viitoarei Moldove la 1299 apărea ca o „ţară a
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românilor” (Avalac)13.
În acest sens, drept o importantă sursă istorică apare cronica germană rimată a lui Ottocar de
Stirya, care, relatând 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 (hei) 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
admi nistrativ al formaţiunii politice amintite de Ottocar de Stirya”14.
Astfel, avem o Valahie (Ţară Românească) cu centrul la Suceava.
În 1321, geograful şi cronicarul arab Abulfeda consemna o „ţară a românilor” (Alualak)15.
O altă Valahie (Ţară Românească) avea centrul în oraşul Şiret. Sursa respectivă ne informează
că aici, în 1340 sau 134916, „in Valachia et civitate Sereth”, fraţii Ordinului franciscan Blasius şi
Maro au fost martirizaţi17. 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 Valachie Minoris” („Margareta de Siret, Doamna
Valahiei Mici”, sau Ţării Româneşti Mici – n.n.)”.
Dar cu acestea, numărul formaţiunilor statale incipiente de la răsărit de Carpaţi nu se
epuizează. Ne referim 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
Moldaowicz (din Moldova). 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 create în limitele teritoriale ale acestui voievo dat, primul voievod
al acestei formaţiuni statale incipiente, Moldova, fiind, fără îndoială, la o dată anterioară, care,
deocamdată, ne rămâne necunoscută.
O altă formaţiune politică locală purta numele de Moldova, având centrul 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 ea a fost acea Ţară Moldovenească, (terre
nostre Moldauane, 1360) supusă Ungariei şi locuită de români (olahos), unde Dragoş, „credinciosul
nostru (al regelui – n.n.) 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”18.
Dar, la o dată rămasă încă insuficient de precizată, tot din Maramureş trece în taină faţă de
regele Ungariei „Bogdan voyvoda Wlachorum (voievodul români lor – n.n.) de Maramorisio”,
adunându-i pe Wolachis (românii) acelui district [Cronica Dubnicensa]19, îi aduce în aceeaşi Ţară a
Moldovei şi îl alungă pe Bale, care se afla aici ca locţiitor al regelui Ungariei. Prin acţiunea sa
Bogdan înlătură suzeranitatea ungară şi revine la statutul politico-juridic al Moldovei anterior
cuceririi maghiare (exceptând anumite raporturi de vasalitate faţă de tătari).
Regele Ungariei Ludovic a încercat să preia conducerea Moldovei şi să-l alunge pe Bogdan,
dar fără niciun rezultat. Prin actul din 2 februarie 1365, regele, practic, recunoaşte independenţa

13

A. Armbruster, Terminologia politico-geografică şi etnică a ţărilor române în epoca consti tuirilor statale, în: Constituirea
statelor feudale româneşti, Bucureşti, 1980, p. 251.
14
M.D. Matei, Aspecte particulare ale procesului formării oraşului medieval Suceava, în: Revista de istorie, 1981, nr. 12, p.
2256; idem, Probleme fundamentale ale genezei vieţii urbane medievale în Ţara Românească a Munteniei şi Ţara
Românească a Moldovei, în: Revista de istorie, 1987, nr. 3, pp. 232-233.
15
A. Armbruster, Terminologia..., p. 251.
16
M.D. Matei, Probleme fundamentale..., p. 287.
17
Textul în limba latină vezi: Jan Sykora, Poziţia internaţională a Moldovei în timpul lui Laţcu: lupta pentru independenţă şi
afirmare pe plan extern, în: Revista de istorie, 1976, nr. 8, p. 1143.
18
D.R.H., D, I, p. 77.
19
C.C. Giurescu, Transilvania în istoria poporului român, Bucureşti, 1967, p. 50. Şi aici C. Giurescu traduce „Wlachorum” şi
„Wolachis” prin „românilor” şi, respectiv, „români”.

Moldovei20. Cu toate acestea, raporturile dom nilor Moldovei cu regii unguri au continuat să fie
tensionate, stare care s-a acutizat în 1370, când regele Ludovic este ales şi rege al Poloniei.
Primejdia a fost sesizată imediat de noul domn al Moldovei, Laţcu. Către acel timp (1370), Laţcu
reuşeşte să-şi extindă autoritatea şi asupra voievodatului Valahia, cu centrul la Siret. Pentru a
contracara primejdia ungară, domnul se adresează direct papei de la Roma pentru a adera la
catolicism, solicitând crearea unei episcopii catolice în noua sa capitală, Siret, cu un franciscan
polon în frunte. Papa acceptă propunerea lui Laţcu, şi în 1371 episcopul Cracoviei îl consacră în
funcţia de episcop catolic al Siretului pe franciscanul polon Andrei. Respectivele evenimente au
întărit substanţial poziţiile internaţionale ale tânărului stat, chiar dacă 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 un „Walachenland”, cu centrul la Suceava. Alipirea acestei ţări la Moldova îi revine 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
subor doneze voievodului maramureşean”21. Cert însă este faptul că Petru I a fost primul voievod al
Moldovei care a impus prezenţa autorităţii centrale la Suceava în penul timul deceniu al secolului al
XlV-lea. Pentru asigurarea deplină a succesului, Petru I a mutat capitala ţării de la Şiret la Suceava.
Fără îndoială, aceste acţiuni energice ale lui Petru I au fost dictate, împreună cu alţi factori, şi de
acţiunile Ungariei, care, la 1378, anexează Haliciul, aflat din 1349 în componenţa Poloniei.
Unificarea valahiilor 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 do cumentar la 1386.
Şerban Papacostea crede că desăvârşirea unităţii teritoriale a Moldovei a avut loc „la sfârşitul
domniei lui Petru Muşat sau la începutul celei a lui Roman”22. În orice caz, modificarea titulaturii
domnului o aflăm în câteva acte de la Roman I, modificări examinate de Ş. Papacostea, ale cărui
concluzii le voi insera aici.
Într-un act intern din martie 1392, Roman I se intitula „Роман воевода обладая Землю
молдавского от плонины до моря”. Într-un act extern din ianuarie 1393 prin care Roman I se
închina regelui Poloniei Vladislav, domnul se intitula: „мы Роман воевода молдавского и дедич
оусей земле волошьской от плонины аже до брегу моря”23
. M. Costăchescu a tradus la timpul său pasajul în felul următor: „noi, Roman voievod al
Moldovei şi Domn al întregii Ţări a Moldovei, din munţi 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 lui Papacostea că, pentru ca domnul să se intituleze aşa, 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.
Aşa, sursele istorice examinate atestă categoric că, pe parcursul celei de a doua jumătăţi a
secolului al XIV-lea, urmaşii lui Bogdan I au alipit la voievoda tul Moldova trei valahii (ţări
româneşti), existente în spaţiul carpato-nistreano-danubiano-pontic. În ce priveşte modul de
unificare, Şt. S. Gorovei afirmă următoarele: „Şi începe să se ştie, azi, că unificarea impusă de
«descălecători» ele mentului «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 vea cului al
XIV-lea”24.
Că Moldova era în acelaşi timp o ţară românească se ştia în 1395 şi la can celaria lui
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Sigismund de Luxemburg, care folosea expresia: „Minor Valahia seu terra nostra Molduana”25.
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 faptul că şi izvoarele interne, începând cu anul 1407, fixează termenul
Moldovlahia. Aşa, la 7 ianuarie 1407, mitropolitul Iosif se intitula „митрополит…
Молдовлахийскый” 26. De reţinut şi că titlul Pomelnicului de la Bistriţa (1407) este următorul:
„Aici se pomenesc binecinstitorii domni ai Moldovlahiei”27. De la Alexandru cel Bun ne-au rămas
patru documente (12 martie 1422, 8 iulie 1428, 23 decembrie 1430, 6 februarie 1431) originale, în
limba slavonă, în care domnul se intitulează „воевода и господин всей Молдовлахийской земли”28
. Fiul lui Alexandru cel Bun, Ştefan, într-o scrisoare din 8 iulie 1435 adresată şoltuzului şi
pârgarilor din Braşov, se intitula voievod al „Молдовлахийской земли”29. În acelaşi an, 1435,
cancelaria papală utiliza, referindu-se la Moldova, ter menul Moldoblahia.
Şi turcii ştiau că Moldova este o Valahie. La 5 octombrie 1455, Muhamed al II-lea adresa o
scrisoare-ultimatum lui Petru Aron, care, în viziunea sultanului, era voievod şi domn al
Моpовлахией30.
Ştefan cel Mare, de asemenea, a utilizat aceste termen. La 3 ianuarie 1472, domnul garanta
negustorilor braşoveni libertatea deplină a negoţului în „tot locul în ţările noastre” (нашими земле).
În respectivul act, Ştefan cel Mare se intitulează „воевода... и господин всей земли
Молдовлахийской”. Am reprodus şi locul din scrisoare unde se indică „ţările noastre”, expresie
care pare să ateste faptul că Moldova ar fi constituită din mai multe ţări, ceea ce a şi influenţat
asupra numelui ţării – Moldovlahia. La 9 iulie 1480, Ştefan cel Mare adresa iarăşi braşovenilor o
scrisoare, în care se intitula „господари земли Молдовлахийской”. La 15 martie 1481, domnul
adresa două scrisori boierilor, cnezilor şi ţăranilor din judeţele Brăila, Buzău şi Râmnic, în care
anunţa că îl va ajuta pe Mircea voievod „să-şi dobândească baştină sa «влашскую землю» (Ţara
Românească)”. Ştefan însuşi se intitula „воевода... и господин всей земли Молдовлахийской”. Şi,
în sfârşit, într-o scrisoare către braşoveni din 13 septembrie 1500-1503, Ştefan cel Mare iarăşi apare
ca „господари земли Молдовлахийской”31. De remarcat că uneori denumirea este inversată:
„Vlahomoldavia”32.
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,
negustorii au prezentat o scrisoare din partea fratelui domnului Moldovei: „domini Romani, fratris
domini Petri Woywody de Walachy”33. Sau, în omagiul de vasalitate depus de Petru I Muşat regelui
polon iar ţara sa – „terram nostram Valachie castra”. Boierii ţării confirmă acest omagiu. Petru este
numit „woyeude Muldauensis”, iar ţara lor „terre Valachie”34
.Vladislav în 1387, domnul se intitula în textul latin (original) „woyeuda Muldauensis”,
Înainte de 25 martie 1400, Ivaşco, fiul lui Petru I Muşat, retras în Polonia, garanta regelui
Vladislav pentru Roman şi se intitula „Иващко, сыну Петрову, дедич Валаски”. La 25 martie
1400, Ivaşco făgăduia credinţă regelui Vladislav şi se intitu la fiu al lui „Петра воеводы, дедич
Земли Валаской”35. Jurământul era depus şi în numele boierilor: „со всеми моими бояры
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валаскими и со всею Землею Валаскою”.
La 1 august 1404, boierii lui Alexandru cel Bun depuneau la Cameniţa, în numele domnului,
omagiu de vasalitate regelui Poloniei Vladislav. În textul oma giului domnul era intitulat
„Александр воевода Молдавскыя”, iar boierii „наши слуги панове валаскыя земляне
молдавскыя”36. Am indicat mai sus că, în documentul din ianuarie 1393, M. Costăchescu a tradus
incorect titul domnului „оусей земле волошьской” prin „al întregii Ţări a Moldovei”. Aici, M.
Costăchescu nu s-a mai încumetat să traducă „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 şi M. Costăchescu în colecţia de documente din timpul lui Ştefăniţă (1517-1527). Astfel, actul
în limba polonă al soliei lui Ştefăniţă către regele Poloniei din 1523, în care cere creştinilor să se
unească împotriva turcilor, atestă: „Domnia sa întrebă divanul său, pe bătrânii din diva nul
bunicului său, Ştefan, cum şi-a ţinut Ţara noastră Românească [kako sa chowala nasza zemla
Woloska?]. Şi ei au răspuns aşa Domniei sale că Ţara noastră Românească [nascha zemla
Woloska]”37. Răspunsul dat de regele polon este şi mai elocvent. Textul scrisorii cuprinde atât
termenul „voyevody Moldawskiego”, cât şi termenul „woewody Valaskiego”, adică atât voievod al
Moldovei, cât şi voievod al Ţării Româneşti. Ceea ce denotă clar că, în viziu nea regelui, Moldova
era o ţară românească.
În acest context, 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”38 – nu poate fi acceptată, fiindcă atunci cum
am zice Moldovlahiei? Moldomoldova? Evident, este un absurd.
Ţamblac, solul lui Ştefan cel Mare la Veneţia, reda în mai 1478 spusele dom nului 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”39. 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, de faptul că ei nu cunoşteau exact numele ţării lor? Sau, poate, ei atentau la „statalitatea”
Moldovei? Este cert că şi Valahia, şi Moldovlahia erau denumiri ce reflectau o situaţie reală.
Indiferent cum explică istoricii acest fenomen, la origine statul întemeiat „de Bogdan I s-a
numit Ţara Românească a Moldovei” (N. Grigoraş)40; „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 ofi cial statal, al teritoriului de la răsărit de munţii
Carpaţi” (E. Stănescu)41
, aceasta era o ţară românească. Or, voievo datul Moldova a supus pe rând mai multe Valahii,
ceea ce a rămas un timp şi în numele statului, Moldovlahia, deci, nu trebuie să ocolim aceşti
termeni, ci trebuie să explicăm fenomenul: Moldova era şi ea o ţară românească.
Izvoarele străine confirmă cu lux de amănunte acesta realitate. Din relatarea germanului
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)42. Un alt străin, Ioan
de Ryza, episcop catolic de Baia, numit într-o notiţă contemporană germană episcop al Moldaw, a
desemnat la 1431 Moldova cu termenul „Terram Walachie”43. În conceptul umanistului italian
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Antonio Bonfini (1434-1503) existau două Valahii: Ţara Românească şi Moldova44, iar ita lianul
Giovani Măria Angiolello (1450-1525) îl numea pe Ştefan cel Mare „signor della Vallachia”45.
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 trasalpin, iar
cealaltă de moldovean. Toată Valahia împreună (adică Ţara Românească şi Moldova - n.n.) putea
mobiliza o oaste de 40-50 de mii de oşteni, iar Moldova singură, 30 de mii46. Un alt străin,
polonezul Ieromin Laski, numea Moldova „Terra ista Valachiae”47.
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 Mică48. Enea Silviu Piccolomini (1405-1464) desemna întreg teritoriul extracarpatic
dintre Dunăre, Marea Neagră şi Nistru cu termenul Valachia49. În acest context, umanistul şi
cosmograful german Sebastian Munster (1489-1552) definea teritoriul extracarpatic cu termenul
Vlahia, menţionând că „partea Valahiei dinspre miazănoapte se numeşte Moldova”50. Ghillebert de
Dannoy (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”51.
Michael Bocignoli din Raguza (? - după 1534), într-o descriere a Ţării Româneşti, face o
precizare esenţială: „Această Valahie (Ţara Românească - n.n.) se mărgineşte dinspre răsărit cu
cealaltă Valahie, care e numită de unguri Moldova”52. Aşadar, Moldova ar fi un nume străin, dat
acestei Valahii de către unguri.
P. Moldovan comite nişte erori care ar putea fi explicate nu numai prin incompetenţă, ci şi
prin neputinţa unei cercetări istorice oneste. Autorul afirmă următoarele (p. 59): „de necrezut, dar
nici domnitorii Valahiei (Munteniei) nu ştiau în secolul al XVII-lea că populaţia dintre Carpaţi şi
Dunăre se autonumeşte români, în tot cazul, între anii 1630-1634, judecând după documente,
domnitorii Valahiei (Munteniei), inclusiv faimosul Matei Basarab, încă nu ştiau că ţara lor e
românească şi că populaţia ei s-ar fi numit români”.
Nu ştim din ce considerente anonimul crede că „judecă după documente”, deoarece în realitate
ele afirmă cu totul altceva. Chiar primul act păstrat în original în limba română, din 1521, scris de
Neacşu din Câmpulung, fixează termenul „Ţeara Rumânească”. Acest termen este prezent şi într-o
serie de documente diplomatice, păstrate în original, în limba română, din ianuarie 1600,
martie-aprilie 1600, mai-iulie 1600, 11-26 iulie 160053
. Să vedem acum care este realitatea în docu mentele din perioada indicată de anonim
(1630-1634), publicate în Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească, vol. XXIII şi
XXIV. La pag. 406 (vol. XXIII) este reprodus un act original de la Leon Tomşa din 15 iulie 1631:
începutul şi sfârşitul acestuia sunt scrise în limba slavonă, iar esenţa lui – în limba română. În
partea românească a actului este amintit „chir vlădica Grigorie, mitropolitul Terii Rumâneşti”. În
partea scrisă slavoneşte, Leon Tomşa este indicat ca domn al „земле Oуггрровлахьискои”.
Într-un alt act, păstrat tot în original şi emis de acelaşi domn pe 23 iulie 1631, Leon Tomşa, în
partea scrisă în slavonă, se întitulează „воевода и господинь всеи земли Уггрровлахйискои”, iar în
partea scrisă în română aflăm că „pre care va dărui Dumnezeu a fi domn în urma noastră Ţerii
Rumâneşti...”.
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Şi, în sfârşit, menţionăm un act 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 tătîine-mieu Iane banul, de
aicea den Ţeara Rumaneasca”54.
Concluziile care se deduc din aceste acte sunt clare.
1. Locuitorii Valahiei (Munteniei), în cazul de faţă domn, ban, boier şi om de rând, ştiau foarte
bine că ţara lor se numeşte Ţara Românească.
2.Ei, de asemenea, ştiau că „земля Оуггрровлахьискои” nu se traduce altfel decât Ţara
Românească.
În ce priveşte afirmaţia că domnii munteni nu ştiau în secolul al XVI-lea că populaţia dintre
Carpaţi şi Dunăre se numeşte români, este de reţinut faptul că folosirea termenului „rumân” pentru a
desemna starea socială a ţărănimii dependente (primul document de acest fel are data 1572)55 nu a
exclus folosirea lui pentru desemnarea apartenenţei etnice a locuitorilor. Elocventă în acest sens
este Cronica lui Constantin Căpitanul, care, vorbind despre o mişcare înăbuşită de Radu Mihnea
(1611-1616; 1620-1623), ne spune că „aciastă ridicare ce au fost să se ridice, au fost nu pentru alt
(cum se aude den istorii), ci pentru mândria şi răutatea grecilor. Că adusese Radul vodă pre mulţi,
de-i cinste şi-i miluia; ci boiarii rumâni, aceştia văzând, nu le-au fost pre voie...”.
Actele din 1630-1634, la care se referă anonimul, conţin şi ele informaţii referitoare la
problemă. Hotărârea domnească din 15 iulie 1631, menţionată mai sus, ne spune că „grecii carii
sântu însuraţi în ţeară, de au luoat rumâne şi au moşii, ei să se lipească la roşii şi la alalte cete, să
tragă la nevoie ţerii ca şi moştenii locului”. Este evident faptul că e vorba despre românce în sensul
etnic al cuvântului, femei libere, şi nu despre rumâne, în sensul social, femei dependente. Acelaşi
document mai prevedea că „aşijderea şi călugării greci, carii au cumpărat mănăstirile de le-au făcut
metoaşe, ca să le ia venitul, să-l scoată de în ţeară şi arginturile şi moşiile, aceia să iasă de în
mănăstire afară, să fie numai călugări rumâni, cum au fost de veac şi să li se ia seama de tot ce au
fost al mănăstirilor, nimic să lipsească”56. Aşa, actul atestă foarte clar că domnii Ţării Româneşti în
secolul al XVI-lea ştiau foarte bine că supuşii lor, după etnie, sunt români.
Străinii care au vizitat Ţara Românească în Evul Mediu ne oferă informaţii preţioase privind
chestiunea identităţii Valahia – Ţara Românească.
Mă voi referi doar la un singur exemplu, care mi se pare cel mai semnifica tiv. Anton Maria
del Chiaro, care a stat mai mult de şase ani în Ţara Românească în calitate de secretar domnesc al
lui Constantin Brâncoveanu, Ştefan Cantacuzino şi Nicolae Mavrocordat, scria: „Chiamansi
adunque in linqua loro Rumuni, e la patria loro, cioe la Valachia, la chiamano Tzara Rumaneasca,
la loro lingua: limba rumaneasca”57
. Este spus atât de clar, încât nici nu este nevoie de traducere!
Şi încă ceva. Sursele prezentate mai sus atestă, cum am mai spus, nu numai incompetenţa şi
ignoranţa, ci şi neputinţa anonimului P. Moldovan de a lucra cu sursele istorice, publicate chiar în
ediţii excelente. Să vorbeşti despre el ca despre un istoric ar fi o mare eroare. De fapt, el singur s-a
blestemat aşa cum nu-l va blestema nimeni: să rămână în anonimat.
Totuşi, se pare, la un moment dat, prea bunul Dumnezeu i-a luminat cuge tul, atunci când a
citit articolul semnat de G. Gonţa ş.a. cu titlul „Mai studiaţi, dom nilor, istoria”. P. Moldovan a
ţinut să facă următoarea remarcă, esenţială în opinia sa: „Precizăm: istoria românilor scrisă de
români unde veţi găsi, şi nu puţine, informaţii documentare despre istoria adevărată a moldovenilor,
constatări şi concluzii juste, menţiuni scrise certe despre ţara Moldovei”. Asta e. Numai studiind
istoria românilor, vom putea aprecia la justa sa valoare locul Moldovei în istorie.
Dar, cu regret, constatăm că această sclipire sănătoasă încă nu şi-a găsit locul binemeritat nici
în mintea anonimului P. Moldovan, nici în cea a adepţilor săi.
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