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Cercetarea multiaspectuală a istoriei Basarabiei în 
anii 1812–1918 reprezintă un subiect de importanță 
majoră pentru înțelegerea și evaluarea corectă a eveni-
mentelor și fenomenelor care au avut loc atât în societa-
tea basarabeană sub ocupația țaristă, cât și în Republi-
ca Moldova. 1812–1917 este perioada în care, în urma 
situației geopolitice create, a rivalităților ruso-turce și 
a tendințelor expansioniste ale Imperiului Rus, terito-
riul Țării Moldovei dintre Prut și Nistru a fost anexat 
în 1812 de către Imperiul Rus, aflându-se într-un cadru 
străin atât din punct de vedere politic și administrativ, 
cât și din punct de vedere economico-social și cultural. 
Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus a condus la mo-
dificări în toate domeniile. Noul mod de administrare 
și politicile promovate de Imperiul Rus au implicat nu 
numai schimbări de ordin politico-administrativ și eco-
nomic, dar și etno-demografice și culturale: s-a modi-
ficat harta etnică și harta religioasă a Basarabiei. Abia 
după evenimentele de la începutul lui 1918 Basarabia va 
reveni la spațiul ei firesc de dezvoltare.

Până în prezent au fost elaborate un șir de sinteze 
și studii asupra istoriei Basarabiei, care elucidează di-
ferite aspecte ale istoriei societății dintre Prut și Nis-
tru11, inclusiv problema organizării administrativ- 
teritoriale a Basarabiei2 și cea a evoluției demografice 
a Basarabiei în segmentul cronologic 1812–19173.În 
general, publicațiile referitoare la Basarabia în perioada 
aflării în componența Imperiului Rus sunt slab sau nu 
sunt deloc ilustrate cartografic.

1 A se vedea Atlas etnoistoric ilustrat al Basarabiei (1812–
1918) [1, p. 4-8].
2 Pentru consultarea istoriografiei privind organizarea ad-
ministrativ-teritorială a Basarabiei în 1812–1917 a se vedea: 
Instituțiile administrative locale în Basarabia (1812–1828). 
Documente și materiale [2]; Argint L. Sistemul administrativ 
al Basarabiei în perioada autonomiei 1812–1828, în istorio-
grafie [3]; Cornea S. Organizarea administrativă a Basarabi-
ei (1812–1917) [4].
3 Istoriografia privind evoluția demografică a Basarabiei în 
1812–1917 a se vedea în: Atlas etnoistoric ilustrat al Basara-
biei (1812–1918) [1, pp. 4-8].
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Cartografierea Basarabiei în sec. XIX – înc. sec. 
XX. În perioada aflării Basarabiei în componența Im-
periului Rus, provincia a fost prezentată cartografic 
în câteva lucrări de valoare istorico-geografică, dar și 
demografică. În acest context le vom remarca pe cele 
care, într-un mod sau altul, reflectă împărțirea admi-
nistrativ-teritorială sau problemele demografice ale 
Basarabiei. 

 Atlasul geografic, elaborat și gravat de către colo-
nelul V.P. Piadâșev [5]4, include 60 de hărți ale Impe-
riului Rus. Atlasul a fost finalizat în 1827 și editat, iar 
în anul 1834 a fost corectat și reeditat. Deși se menți-
ona că Atlasul a fost întocmit pentru studierea geo-
grafiei Rusiei și pentru ghidarea călătorilor, obiectivul 
principal era valorificarea mai eficientă a resurselor 
guberniilor Imperiului Rus. Fiecare hartă din Atlasul 
lui Piadâșev prezintă mănăstirile, localitățile, stațiile 
de poștă, drumurile, hotarele regiunilor (guberniilor) 
și hotarele ținuturilor (județelor), de asemenea și colo-
niile germane și poloneze. Distanțele sunt indicate în 
verste5. Denumirile geografice și legendele sunt pre-
zentate în limbile rusă și franceză. Harta nr. 15 face 
referire la Basarabia [5].

O altă hartă a Basarabiei o regăsim în lucrarea lui 
Ignatii Iakovenko [6], jurnalist vestit al epocii. Cartea 
este o descriere publicistică a Valahiei, Moldovei și a 
teritoriului Basarabiei, punându-se accentul pe unita-
tea creștină a Imperiului Rus și a populației din terito-
riile menționate. Fiind scrisă sub forma unor note de 
călătorie, cartea abundă în descrieri ale naturii, detalii 
etnografice și incursiuni în istoria și legendele țărilor 
vizitate. La sfârșitul cărții este anexată o hartă elabora-
tă de autor [6]. 

În anul 1843, la Sankt Petersburg a fost editat Atla-
sul Карты губерний подведомственных Управлению 
Первого департамента Государственных Иму-
ществ с приложением кратких статистических 
ведомостей. Атлас Грибовского рукописный. 1843 
год [7], care conține 33 de hărți ale guberniilor și regi-
unilor subordonate Direcției Primului Departament al 
Proprietăților de Stat, elaborate de măsurătorul princi-
pal de terenuri Gribovski. Pe fiecare hartă sunt ampla-
sate stema regiunii/guberniei și imagini ale costumelor 
naționale. În calitate de anexe, pentru fiecare gubernie 
în parte, sunt alcătuite liste ale districtelor, volostelor, 
obștilor sătești, coloniștilor de stat, ale pământului și 
pădurilor de stat. Hărțile dispun de legende detalia-
te, distanța este indicată în verste. Atlasul cuprinde și  
Harta Oblastei (regiunii) Basarabia [7]. 
4 Hărțile din sec. al XIX-lea, analizate în acest articol, pot fi 
consultate în varianta reprodusă în Atlas etnoistoric ilustrat 
al Basarabiei (1812–1918) [1]. 
5 Versta a fost unitatea de măsură a distanței egală cu 1,07 km.

În Atlasul Imperiului Rus, adunat de Yakov Kuz-
netsov, a fost inclusă Harta etnografică a părții Euro-
pene a Rusiei elaborată de P.I. Köppen [8], fiind prima 
de acest gen pentru Rusia. În baza datelor reviziilor, 
P.I. Köppen a elaborat în manuscris trei exemplare ale 
unui Atlas etnografic pentru partea europeană a Impe-
riului Rus (unul era deținut de Societatea Geografică, 
al doilea – de  Academia de Științe și al treilea – de 
Köppen). Drept urmare a generalizării hărților acestui 
atlas, la cererea Societății Geografice, a fost elaborată 
o Hartă etnografică a Rusiei Europene [9], publicată de 
Societatea Geografică în 1851 și republicată de două 
ori. În legenda hărții sunt enumerate familiile de lim-
bi și au fost prezentați 36 de indicatori ai diferitelor 
popoare. Localitățile cu populație rusă, ucraineană și 
bielorusă au rămas pe hartă nemarcate color [9]. 

În 1860, în Atlasul detaliat al Imperiului Rus, ela-
borat de cartograful N.I. Zuev6 [19], sub nr. 12 este 
reprezentată Harta guberniilor Herson, Ekaterinoslav, 
Tavria și regiunea Basarabiei [10]. Atlasul conține 
hărți orografice și hidrografice ale Rusiei, hărți politi-
ce generale ale părților asiatice și europene ale Rusiei, 
hărți ale guberniilor (cu reprezentarea stemelor) și re-
giunilor, o hartă a stepei kirghize etc., oferind o imagi-
ne completă asupra structurii administrativ-teritoriale 
a Imperiului Rus, caracteristicile peisajului etc. 

În harta nr. 7 din Атлас земель иррегулярных  
войск 1858 года sunt reprezentate pământurile 
Armatei Căzăcești din Novorossia [11]. 

În 1875, la cererea Societății Geografice Imperia-
le din Rusia, sub supravegherea unei comisii speciale 
formate din vicepreședintele P.P. Semionov și mem-
brii A.I. Artemyev, E.G. Weidenbaum, M.I. Veniukov, 
A.A. Kunik, P.I. Lerze, L.N. Maikov, V.N. Maikov și 
N.V. Hristiani, de către A. F. Rittikh a fost elaborată 
o hartă etnografică a părții europene a Rusiei. Harta 
a fost imprimată în Sankt Petersburg în instituția car-
tografică a lui Alexei Ilyin. Drept surse de informare 
au servit datele statistice oficiale și listele localităților, 
fiind prezentate 46 de popoare, inclusiv de pe terito-
riul Basarabiei. Vom menționa că pe această hartă e 
reprezentată populația românească de pe teritoriul 
Basarabiei (figura 1).

În 1883 a fost elaborată Harta guberniei Basarabia 
[12], care reflectă împărțirea teritorial-administrativă 
a Basarabiei din anii 1878–1887. 

În 1923, L.S. Berg publică o hartă etnografică a 
Basarabiei, remarcând că a luat în considerare datele 
lui V.N. Butovici cu referire la componența etnică a 

6 Despre activitatea cartografului N. Zuev a se vedea 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона  [13, 
p. 718].
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satelor basarabene, adunate în 1907, și datele Recen-
sământului din 1897 cu referire la orașe [15, p. 5, 65]. 

Printre alte hărți ce conțin date despre Basarabia 
vom remarca: Russland. Gouv: 30. Kherson. 33. Bessa-
rabien. (to accompany) (Rusia. Guberniile: 30. Herson. 
33. Basarabia (împreună) [16]; Gez. von F. v. Stuelp-
nagel. Gotha, Justus Perthes. Die Russisch-Tuerkische 
Grenze an den Donau-Muendungen, nach den Bestim-
mungen des Friedens-Congresses von Paris. 30 Maerz 
1856 (Granița ruso-turcă la gurile Dunării, în confor-
mitate cu prevederile Congresului de Pace de la Paris. 
30 martie 1856), harta reprezintă județele și localitățile 
transmise Țării Moldovei conform Tratatului de Pace 
de la Paris (1856) [17]; Nr. 7. Deutsche Kolonisation im 
Osten. II. Auf Slavischem Boden (Colonizarea germană 
în Est. II. Pe pământurile slave) [18]. 

Sursele cartografice publicate în sec. XIX – 
începutul sec. XX în Imperiul Rus și în alte țări reflectă 
viziunea cartografilor contemporani asupra eveni-
mentelor timpului.  

Încercări de cartografiere a Basarabiei în 
perioada sovietică. Comunitatea științifică din Repu-
blica Sovietică Socialistă Moldovenească cunoaște câ-
teva încercări de elaborare a unor atlase referitoare la 
istoria Moldovei în general, care includeau și perioada 

aflării Basarabiei în componența Imperiului Rus. Ast-
fel, în anii 1960–1961, o echipă de cercetători din ca-
drul Academiei de Științe a RSSM, Secția Etnografie și 
Studiul Artelor, în frunte cu N. Mohov, s-a ocupat de 
elaborarea unui atlas istoric [19, d.2. f.1-32], care însă 
n-a văzut lumina tiparului. În anii ,70–,80 ai sec. al XX-
lea o altă echipă, formată din cercetătorii Secției Etno-
grafie și Studiul Artelor a Academiei de Științe a RSSM, 
în colaborare cu cei ai Institutului de Etnografie „N.N. 
Miklukho-Maklay” al Academiei de Științe a URSS, 
printre care se numărau V. Zelenciuc, L. Markova,  
M. Marunevici, M. Ya. Salmanovich, S.S. Tatarenko, 
N. Demcenko ș.a, au lucrat la elaborarea unui atlas cu 
titlul Atlasul istorico-etnografic al culturii materiale a 
popoarelor care locuiesc în Moldova [19, d.21. f.1-50; 
20]. Prima ediție a atlasului, pentru care deja parțial 
fusese selectat materialul, urma să fie dedicată locu-
ințelor tradiționale ale etniilor din Moldova în peri-
oada mijl. sec. XIX – anii ,50–,70 ai sec. XX. [19, d.21.  
f.1-50; 20]. 

Însă aceste lucrări nu s-au încununat de succes, 
până în 2017 nefiind publicat vreun atlas cu caracter 
istoric sau etnografic al regiunii Basarabia. Acest fapt 
ne-a determinat să recurgem la elaborarea hărților re-
feritoare la istoria Basarabiei în anii 1812–1918. 

Contribuția autorilor. Rezultatul muncii autori-
lor pe parcursul câtorva ani s-a materializat prin edi-
tarea, în anul 2017, a lucrării Atlasul etnoistoric ilustrat 
al Basarabiei (1812–1918)7, care elucidează cartogra-
fic și sub aspect etnoistoric evoluția Basarabiei sub 
ocupația țaristă și în timpul Republicii Democratice 
Moldovenești. Atlasul conține 37 de hărți elaborate 
de către autori și 13 hărți reproduse după originalele 
de epocă [1, pp.131-143]. Hărțile sunt completate cu 
tabele, diagrame și imagini de epocă care reflectă ocu-
pația, modul de trai, economia, numeroase aspecte ale 
vieții spirituale, în general realitățile social-economi-
ce, politice și culturale.

Evoluția organizării politice și administrativ-teri-
toriale a Basarabiei (1812–1918) a fost prezentată în  
17 hărți [1, pp. 29-60]: Țara Moldovei (1806–1812); 
Organizarea administrativ-teritorială a Basarabiei 
7Adrian Dolghi, Alina Felea. Atlasul etnoistoric ilustrat al 
Basarabiei (1812–1918). Academia de Științe a Moldovei, 
Institutul Patrimoniului Cultural. Chișinău: Bons Offices, 
2017. Atlasul conține: Cuvânt înainte, Argument; șase 
compartimente de bază (I. Basarabia în contextul evenimen-
telor politico-militare; II. Evoluția organizării politice și ad-
ministrativ-teritoriale a Basarabiei (1812-1918); III. Popula-
ția Basarabiei (componența etnică, modul de viață, structura 
socială); IV. Viața social-economică în Basarabia; V. Confe-
siunile religioase și societatea basarabeană; VI. Basarabia în 
hărțile din secolul al XIX-lea (hărți reproduse)) și Indice [1].

Figura 1. Extras din legenda la Harta etnografică a părții 
europene a Rusiei elaborată de A. F.  Rittikh, în care sub 
nr. 9 sunt menționați românii, marcați drept populație 

majoritară în Basarabia [14].
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1812–1816; Organizarea administrativ-teritorială a 
Basarabiei (august 1816–1818), (figura 2); Ținutul 
Hotin. Catagrafia din 1817;  Ținutul Iași, Catagra-
fia din 1817; Ținutul Soroca, Catagrafia din 1817; 
Ținutul Orhei, Catagrafia din 1817; Ținutul Codru, 
Catagrafia din 1817; Ținutul Greceni, Catagrafia din 
1817; Ținutul Bender, Catagrafia din 1817; Ținutul 
Ismail, Catagrafia din 1817; Organizarea administra-
tiv-teritorială a Basarabiei (1818–1829); Organizarea 
administrativ-teritorială a Basarabiei (1830–1835); 
Organizarea administrativ-teritorială a Basarabi-
ei (1836–1856) (figura 3); Organizarea administra-
tiv-teritorială a Basarabiei (1857–1877); Organiza-
rea administrativ-teritorială a guberniei Basarabia 

(1878–1917); Organizarea administrativ-teritorială a 
Republicii Democratice Moldovenești (2 decembrie 
1917–27 martie 1918).

Populația Basarabiei sub aspect etnic este reprezen-
tată în opt hărți [1, pp. 61-92]: Așezările coloniștilor 
transdanubieni în prima jumătate a sec. XIX; Așezările 
coloniștilor transdanubieni și germani la 1833; Colo-
niile germane din sudul Basarabiei (către anul 1865); 
Coloniile evreiești din Basarabia (mijl. anilor ,30 ai sec.  

Figura 2. Organizarea administrativ-teritorială  
a Basarabiei (august 1816–1818) [1, p. 35] 

Figura 3. Organizarea administrativ-teritorială  
a Basarabiei (1836–1856) [1, p. 55]

Figura 4. Coloniile evreiești din Basarabia  
(mijl. anilor ,30 ai sec. al XIX-lea – anul 1850) [1, p. 70]

Figura 5. Harta etnică a Basarabiei (1875–1876)  
[1, p. 77]. De remarcat că la acel moment sudul Basarabiei 

se afla în componența României [1, p. 19, 21]
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XIX–1850) (figura 4); Așezările căzăcești din sudul  
Basarabiei (1858); Harta etnică a Basarabiei în anul 
1857; Harta etnică a Basarabiei (1875–1876) (figura 5); 
Harta etnică a guberniei Basarabia (sf. sec. XIX – înc. 
sec. XX). 

Un loc aparte îl ocupă reprezentarea cartografică a 
procesului de colonizare a Basarabiei, care a influențat 
esențial componența etnică și cea religioasă a popula-
ției. Cartografic este prezentată amplasarea așezărilor 
coloniștilor transdanubieni, germani, a stanițelor căză-
cești, a coloniilor evreiești (figura 4). Hărțile etnice ge-
neralizatoare (figura 5), alcătuite în baza surselor epocii 
și ale celor istoriografice, completează problema evolu-
ției demografice a regiunii.

La baza elaborării hărților s-au aflat documentele 
oficiale, recensămintele, datele statistice elaborate la or-
dinul administrației imperiale ruse, publicate în culege-
rile de documente și sursele istoriografice8.

Hărțile elucidează locul Basarabiei în contextul eve-
nimentelor politico-militare și relațiilor internaționale 
din sud-estul Europei, pentru o mai adecvată apreciere 
a impactului acestor evenimente asupra istoriei ulteri-
oare a Basarabiei, în special desfășurarea conflictelor 
militare din sud-estul Europei, în contextul crizei ori-
entale, în urma cărora au avut loc anumite schimbări 
de hotare, reorganizări administrativ-teritoriale în Ba-
sarabia etc. Un loc aparte îl ocupă reprezentarea carto-
grafică a procesului de colonizare a Basarabiei, care a 
influențat esențial compoziția etnică și cea religioasă a 
populației și evoluția demografică a regiunii. Importan-
ța practică și științifică a hărților constă în faptul că ele 
vor constitui o bază pentru cercetările ulterioare, pot fi 
utilizate atât pentru alcătuirea programelor universita-
re, a lucrărilor didactice, manualelor de istorie, elabo-
rarea studiilor, cât și în procesul de predare-învățare la 
diferite trepte.
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