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În 2012, munca asiduă a doctorului habilitat în 
istorie Demir Dragnev, profesor universitar, mem-
bru corespondent al AŞM, s-a încununat cu publica-
rea unei  culegeri consistente  – Istorie şi civilizaţie 
medievală şi modernă timpurie în Ţările Române. 
Studii şi materiale. Chişinău, Cartdidact-Civitas, 
2012, 596 p. În lucrare sunt refl ectate diferite as-
pecte ale vieţii economice, sociale şi politice ale 
românilor din perioada medievală şi modernă. Cea 
mai mare parte din studiile inserate în această carte  
au un caracter istoriografi c, autorul expunându-şi 
periodic opinia asupra unor fenomene din trecutul 
nostru naţional în diferite publicaţii ştiinţifi ce din 
ţară şi de peste hotare.

Ediţia demarează cu cercetări privind perioada 
„marilor migraţiuni ale popoarelor”, numită  şi „mi-
leniul întunecat.” În articolul, publicat iniţial în 1992, 
sunt  prezentate  succint diverse opinii referitoare la 
originea românilor şi cunoscuta „teorie migraţionis-
tă” de tristă faimă, potrivit căreia pe timpul împăra-
tului roman Aurelian (pe la 271) populaţia Daciei ar 
fi  fost evacuată în Balcani, revenind în spaţiul car-
pato-danubiano-pontic după secolul al IX-lea, când 
triburile nomade ale ungurilor au imigrat la Dunărea 
de Jos şi apoi au ocupat Transilvania. 

La rândul său, profesorul D. Dragnev evocă su-
mar argumentele istoriografi ei naţionale româneşti 
care demonstrează cu dovezi plauzibile că şi după 
anul menţionat deja 271, urmaşii dacilor şi roma-
nilor antici au continuat să locuiască în spaţiul stră-
moşesc carpato-danubiano-pontic. De asemenea, 
este prezentată istoriografi a românească de după 
1989, când au fost revăzute unele teze vehiculate 
anterior referitoare la trecutul nostru naţional. În 
acest context,  au apărut şi lucrări care, sub pretex-
tul criticii istoriografi ei marxiste şi naţionaliste, re-
iterează, de fapt, insinuările „teoriei migraţioniste”. 
Într-o addendă vizând lucrarea sa anterioară, pro-
fesorul D. Dragnev prezintă publicaţiile istoricilor 

români contemporani care aduc noi argumente în 
favoarea ideii continuităţii populaţiei româneşti din 
nordul Dunării. Sunt menţionate opiniile istorici-
lor români de pe ambele maluri ale Prutului asupra 
acestei prob leme.

O altă chestiune adusă pe tapet de profesorul 
D. Dragnev constituie geneza şi afi rmarea statului 
medieval românesc la est de Carpaţi, inclusiv în 
spaţiul actual al Republicii Moldova. Ca urmare 
a evoluţiei societăţii româneşti, în spaţiul carpato-
danubiano-pontic a început un proces de coagulare 
a comunităţilor rurale în scopul organizării vieţii 
economice şi rezistenţei în faţa presiunii triburilor 
migratoare, în văile unor râuri mici creându-se uni-
uni teritoriale. În perioada de fi nalizare a procesului 
de constituire a poporului român, în sursele istorice 
străine pentru desemnarea acestei romanităţi orien-
tale tot mai des se utilizează termenul de valah (vo-
loh, vlah). După cum am menţionat şi cu alte ocazii, 
acest termen de origine germană a început să fi e 
utilizat de către străini după cucerirea Pannoniei de 
către Carol cel Mare la hotarul secolelor VIII-IX şi 
creştinarea slavilor, mai întâi, în Moravia, apoi din 
Balcani şi alte părţi. Anume prin intermediul limbii 
slave bisericeşti, în societatea românească, alături 
de noţiunea jude de origine latină, tot mai des sunt 
utilizaţi termenii mai noi cnez şi voievod, fi ecare 
dintre ei refl ectând o anumită treaptă pe scara soci-
ală şi, dacă vreţi, etapă în procesul de consolidare a 
uniunilor teritoriale româneşti. În continuare, sunt 
prezentate datele cunoscute despre formaţiunea sta-
tală din nord-vestul spaţiului carpato-nistrean din 
1276-1277, 1301, 1326, discuţia despre controver-
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satul an 1359 şi constituirea Ţării Moldovei.
Una din preocupările mai vechi ale profesorului 

D. Dragnev constituie evoluţia economică, socială 
şi culturală a Ţării Moldovei în perioada medie şi 
în pragul celei moderne. În compartimentul men-
ţionat se demonstrează că, în pofi da vicisitudinilor 
timpului, populaţia Moldovei a crescut de la 47 mii 
gospodării de contribuabili (circa 250 mii oameni), 
la 140 mii gospodării impozabile (circa 700 mii per-
soane) în 1803 (fără sud-estul şi nordul ţării, terito-
rii ocupate de turci, tătari şi austrieci). Aici ar fi  ca-
zul să notăm că în istoriografi e a apărut şi opinia că 
în 1800, în spaţiul carpato-nistrean ar fi  locuit circa 
900 mii de persoane, inclusiv 190 mii în Bucovina.

În literatura istorică s-a menţionat că în peri-
oada evului mediu timpuriu, în viaţa economică 
şi socială a societăţii româneşti un cuvânt greu de 
spus l-a avut comunitatea sătească, care a fost unul 
din pilonii de bază ai populaţiei băştinaşe în timpul 
„marilor migraţiuni ale popoarelor”. A urmat proce-
sul de feudalizare a societăţii româneşti, pământul 
ajungând în mâinile unor proprietari funciari, acesta 
fi ind prelucrat de ţărani. În contextul dat,  profesorul 
D. Dragnev prezintă cele două opinii din istoriogra-
fi a românească referitoare la originea răzeşilor, spo-
rirea importanţei marilor boieri cu dregătorii care 
obţineau venituri importante din exercitarea funcţi-
ilor lor, creşterea obligaţiilor ţăranilor faţă de marii 
proprietari funciari.

Savantul D. Dragnev vine în ajutorul cercetăto-
rului ştiinţifi c în domeniul vieţii economice şi soci-
ale cu diferite instrumente de lucru. Este cunoscut 
faptul că, împreună cu alţi colegi medievişti, el a 
editat mai multe izvoare istorice. Şi în lucrarea res-
pectivă istoricul publică noi documente privind 
evoluţia proprietăţii funciare. Tot aici găsim liste 
ale unităţilor de măsură, utilizate în Ţara Moldovei, 
evoluţia preţurilor ş.a.

Profesorul D. Dragnev şi-a expus opinia şi în 

privinţa unor procese istoriografi ce din perioada 
sovietică referitoare la trecutul nostru naţional. El 
precizează că iniţiatorii formării RASSM erau con-
ştienţi de faptul că această entitate a fost creată în 
scopuri politice promovate cu insistenţă de o mare 
putere, fi ind îndreptată împotriva statului unitar ro-
mân. În 1926, pe lângă executivul autonomiei so-
vietice moldoveneşti a fost întemeiat un Consiliu 
Ştiinţifi c, care urma să studieze regiunea respecti-
vă şi cultura moldovenilor, să furnizeze informaţii 
de natură ştiinţifi că şi practică. Secţia de ştiinţe a 
acestuia (fondată în 1928) publica materiale în care 
era elogiată politica autorităţilor în RASSM, ataca 
vehement Bucureştiul, pregătea opinia publică in-
ternaţională în vederea unor acţiuni politico-milita-
re de proporţii împotriva statului român şi a unităţii 
noastre naţionale. 

După reanexarea Basarabiei în 1940 şi în 1944,  
activitatea subversivă a fost amplifi cată, accentul 
fi ind pus pe „prietenia seculară” a poporului moldo-
venesc cu Rusia şi Ucraina, „eliberarea” teritoriului 
dintre Prut şi Nistru de sub „ocupaţia străină”. S-au 
pus în circulaţie şi alte clişee propagandistice care, 
uneori, mai sunt vehiculate astăzi în pretinse „luc-
rări ştiinţifi ce” şi nu numai. 

În continuare, profesorul D. Dragnev analizează 
„opusurile” istoriografi ei postbelice de la Chişinău 
referitoare la diferite aspecte din istoria spaţiului 
dintre Prut şi Nistru. Apoi, cercetătorul prezintă con-
tribuţia istoricilor oneşti din Chişinău la elucidarea 
adevărului istoric privind istoria noastră naţională.

În fi nal, se poate remarca faptul că această cule-
gere de studii, documente şi opinii refl ectă, în linii 
mari, eforturile unui savant cu imensă experienţă de 
muncă ştiinţifi că, care a abordat cu tenacitate cele 
mai diverse aspecte ale istoriei noastre naţionale. 
Lucrarea  poate fi  citită cu mare interes şi profi t in-
telectual atât de specialişti, cât şi de toţi împătimiţii 
de trecutul poporului român.
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