DESCRIPTIO BESSARABIAE
Alexandru Zub
De sub pana eruditului şi neobositului istoric Ion Ţurcanu din Chişinău
a mai ieşit, de curând, o carte de referinţă, una privitoare la spaţiul prutonistrian în mileniul trecut. Intitulând-o Descrierea Basarabiei1, autorul a voit
anume să lege noul său demers ştiinţific de celebra sinteză cantemiriană
Descriptio Moldaviae (1714), elaborată la invitaţia Academiei din Berlin, ca
mijloc de a informa lumea savantă, dar şi pe diplomaţi, călători, oameni de
stat, asupra unei ţări care de peste două secole se afla sub suzeranitate
otomană, fără a-şi fi pierdut însă autonomia şi personalitatea istorico-culturală.
Miron Costin făcuse cumva acelaşi lucru, scriind o istorie în versuri (Poema
polonă), la îndemâna regatului vecin, ale cărui ambiţii de hegemonie zonală
nu se epuizaseră încă. Aşa va face şi M. Kogălniceanu, la jumătatea secolului
XIX, publicând în franceză o istorie parţială, nişte fragmente de cronici
interesând lumea străină, apoi nişte studii în apărarea Bucovinei şi a chestiunii
danubiene, toate în limba diplomaţiei din epoca sa2. Pe aceeaşi linie, de
apărare a demnităţii colective cu argumente extrase din trecut, se vor plasa
mai toţi istoricii noştri de seamă, de la A.D. Xenopol şi N. Iorga la I.I. Nistor
şi G. Brătianu, unii plătind scump intransigenţa în apărarea istoriei noastre.
Dacă am evocat aceste nume este pentru a sugera o eventuală cheie de
lectură a noii cărţi semnată de I. Ţurcanu, fără a ignora faptul că s-ar putea
porni şi de la scrierile lui B.P. Hasdeu, basarabean la origine, obsedat şi el de
evoluţia istorică a provinciei natale. Nu e surprinzător că autorul volumului de
faţă a pus pe frontispiciu un motto semnat de Mircea Eliade, editorul lui
Haşdeu din perioada interbelică: „Ne-am alcătuit într-un uragan şi am crescut
în vifor”.
Constatând că o lucrare ca aceasta nu e deloc simplă, dată fiind imensa
documentaţie existentă, ca şi dificultatea de a găsi răspunsuri adecvate, I.
Ţurcanu adoptă, ca şi marii săi înaintaşi în domeniu, atitudinea omului de
ştiinţă dispus să verifice totul, de la surse şi comentarii, la „situaţiile confuze”,
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geopolitic şi statal, din epoca noastră. A recurs de aceea la „documente,
cronici, memorii, rezultate ale cercetărilor arheologice, monografii istorice,
articole ştiinţifice, materiale numismatice, lingvistice, scrieri geografice,
economice etc.”, la care se adaugă un mare număr de unităţi cartografice,
folosite destul de ingenios.
Ambiţia autorului a fost să lămurească de ce „un teritoriu care, în
Antichitate, s-a aflat vreme îndelungată sub influenţa marilor civilizaţii greacă
şi romană, la un moment dat, s-a pomenit şters aproape cu totul din istorie
pentru o perioadă de o mie de ani” (p. 14), acel „mileniu obscur”, pe seama
căruia s-au emis tot felul de ipoteze privind dimensiunea geografică şi istorică
în intimă conexiune.
Originea numelui Basarabia, pe urmele unei vaste literaturi aporetice,
istoria timpurie a spaţiului pruto-nistrian, intim legată de arealul carpatodanubiano-pontic, complicaţiile geopolitice în care i-a fost dat să caute
formule de existenţă onorabilă, timp de secole, constituie tema acestui volum,
a cărui miză nu poate fi estimată corect decât în raport cu „literatura”
precedentă. Concluzia autorului e că numele Basarabia comportă o origine
cumană, definind un teritoriu est-carpatin, extins apoi (idee prezentă şi la
Cantemir) asupra dinastiei muntene. Autorul analizează minuţios schimbările
produse în regiune, constatând că „numele de Basarabia este înlocuit treptat de
cel al Moldovei”, spre a defini până la urmă numai Bugeacul şi a se extinde
iarăşi, după raptul din 1812, asupra întregii zone pruto-nistriene.
Se recunoaşte, în concluzie, că „există unele lucruri neclare legate de
această problemă, de unde rezultă şi o serie de sarcini ce urmează să fie
rezolvate pe parcursul cercetărilor viitoare” (p. 373). Dominaţia cumană în
zonă reclamă şi ea noi studii, ca şi celelalte dominaţii: tătară, otomană, rusă,
analizate succint în volum. Aceeaşi recomandare se referă la „relaţia celor
două părţi ale Moldovei, cea de la vest şi cea de la est de Prut, în ajunul
formării statului moldovenesc în primele secole ale existenţei sale”, până la
dramatica ruptură de la începutul secolului XIX, produsă la un secol după
decizia „domnului-ideolog” (aşa l-a numit Iorga pe Cantemir) de a se alia cu
ruşii.
Poziţia geopolitică e definitorie pentru statutul oricărei etnii, cu atât mai
mult când e vorba de una ca a noastră, plasată la „răspântie de imperii” şi
supusă mereu la presiuni de tot felul. O remarcă de ansamblu se cuvine a fi
menţionată aici: „Cu cât înaintăm în trecut, cu atât cunoaşterea mediului
natural este mai necesară pentru cercetarea istoriei spaţiului care ne
interesează. Această trebuinţă se explică şi prin insuficienţa informaţiei
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privind timpurile vechi şi foarte vechi, fapt ce impune sarcina compensării ei
cu orice fel de date care pot servi, oricât de puţin, drept surse istorice. Istoria
Basarabiei medievale, conchide autorul, resimte acut sărăcia informaţiei
istorice şi tocmai de aceea eventualele date asupra biosferei acestui spaţiu, ca
rod al viitoarelor cercetări, ar putea contribui esenţial la clarificarea unor
momente şi fenomene importante din acele vremuri” (p. 378). Ideile
braudeliene sunt şi sub acest unghi binevenite, alături de atâtea altele din
marea istoriografie, puse la lucru, fără ostentaţie, în volum.
Din arealul românesc n-a fost omis mai nici un nume semnificativ
pentru tema tratată. Aparatul critic şi indicele final întăresc impresia că avem
în faţă un text de aleasă erudiţie, lesne integrabil în opera autorului şi în
„literatura” nespus de complexă a temei în ansamblu. Ar fi de amintit e.g.:
Bibliografia istorică a Basarabiei şi Transnistriei (2005); Istoria
românilor, cu o privire mai largă asupra culturii (2007); În căutarea
originii numelui Basarabia (2010). Ultimul titlu e şi cel mai strâns legat de
materia noului volum, materie susţinută convingător de cele 67 de hărţi,
reproduse la urmă secvenţial.
Ca şi în alte studii, istoricul se vădeşte preocupat de elementele noi (sub
unghi documentar sau exegetic) pe care le reclamă tema. Informaţia nouă şi
interpretarea personală (însă respectând mereu opiniile existente) concură la
noul edificiu, gândit ca un studiu mai curând analitic, în care totuşi se
urmăresc, insistent, câteva idei de bază, de regulă controversate sau
beneficiind de un aport informaţional care obligă. Nota polemică e sesizabilă
mai peste tot, fie că e vorba de autori mai vechi sau mai noi.
Unele capitole sau paragrafe din studiu au mai apărut în diverse
publicaţii, ceea ce explică o anumită redundanţă şi unele repetări, asumate
însă, în text, cu explicaţii rezonabile. Autorul e atent la exactitatea expresiei,
fără să devină calofil cu orice preţ.
Pentru a fi apreciată la justa măsură, Descrierea Basarabiei se cuvine a
fi pusă în relaţie şi cu alte scrieri publicate de I. Ţurcanu, de-a lungul câtorva
decenii, îndeosebi cu vasta monografie dedicată Unirii din 1918 şi studiile
despre unele aspecte din perioada interbelică sau de mai târziu, în care se
recunosc aceleaşi calităţi de scrupul documentar şi de exegeză a
evenimentelor.
Aflat în plină forţă creatoare, istoricul I. Ţurcanu ne poate oferi încă
destule surprize privind acelaşi spaţiu etnocultural, probleme nebănuite din
alte spaţii geopolitice sau din istoriografia însăşi.
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Description of Basarabian Country
Abstract
Starting from the book of Ion Ţurcanu, Description of the Country of
Basarabia, the territory between the rivers Prut and Nistru in their historical
evolution (from the first centuries of the Second Millennium until the end of
the Twentieth Century), Chişinău, 2011, the author makes some significant
considerations regarding the research in the history of the territory between Prut
and Nistru, and underlines the importance in the present time of this theme.
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