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Dr. Adrian DOLGHI,
 Institutul Patrimoniului Cultural, 

dr. Alina FELEA, 
Institutul de Istorie 

SURSELE CARTOGRAFICE ALE IMPERIULUI 
RUS CU PRIVIRE LA IDENTITATEA ETNICĂ 
A POPULAȚIEI BASARABIEI: IMPORTANȚA 

ȘTIINȚIFICĂ ȘI UTILITATEA EDUCAȚIONALĂ

Un rol important în elucidarea diferitor probleme din istoria Ba-
sarabiei (1812-1918) îl au sursele contemporane epocii, un rol apar-
te revenindu-le hărților. Hărțile etnice elaborate în sec. al XIX-lea – 
înc. sec. XX în Imperiul Rus oferă informații importante cu privire 
la componența etnică a populației imperiului pe fiecare gubernie și 
regiune în parte, inclusiv în Basarabia. În același timp, hărțile etni-
ce ilustrează percepția etniilor de către etnografi și cartografi, dese-
ori reprezentanți ai administrației imperiale, care elaborau hărțile în 
baza materialelor colectate din teren, datelor statistice accesibile, dar 
și la solicitarea sau indicația autorităților. Hărțile etnice care cuprind 
și teritoriul Basarabiei sunt deosebit de prețioase pentru înțelegerea 
modului în care era percepută populația Basarabiei de autoritățile 
țariste, dar și de cercetătorii cartografi-etnografi, în cele din urmă și 
de opinia publică din imperiu.

În prezentul studiu au fost analizate 12 documente cartografice 
din sec. al XIX-lea – înc. sec. XX. Trei hărți din prima jumătate a sec. al 
XIX-lea nu sunt hărți etnice, fiind mai mult cu caracter economic, dar 
ele reprezintă amplasarea coloniștilor în sudul Basarabiei și/sau re-
prezintă Basarabia în contextul spațiului românesc din sud-estul Eu-
ropei. Hărți etnice (numite în epocă etnografice) în Imperiul Rus au 
fost elaborate începând cu anul 1848 sub egida Societății Geografice 
Imperiale din Rusia.
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Atlasul geografic al Imperiului Rus, al Regatului Poloniei și Ma-
relui Cnezat al Finlandei [15], elaborat și gravat de către colonelul 
V.P. Piadâșev, a fost finalizat în 1821. Atlasul include o hartă gene-
rală a Imperiului Rus, 60 de hărți ale guberniilor și regiunilor, Har-
ta Regatului Poloniei și cea a Marelui Cnezat al Finlandei. Harta 
nr.15 face referire la Basarabia, ea prezintă mănăstirile, localitățile, 
stațiile de poștă, drumurile, hotarele regiunilor (guberniilor) și ho-
tarele ținuturilor. Distanțele sunt indicate în verste. Deși harta oferă 
informații prețioase cu privire la împărțirea teritorial-administrati-
vă, orașele și târgurile regiunii, documentul cartografic oferă, de ase-
menea, informații importante cu privire la „coloniile germanilor și 
polonezilor”, după cum sunt marcate pe hartă. 

O altă hartă a Basarabiei o regăsim în lucrarea vestitului jurnalist 
al epocii Ignatii Iakovenko – Situația actuală a principatelor Moldovei și 
Valahiei supuse Turciei și a Oblastiei Basarabia din Imperiul Rus (1828)
[24], care este o descriere publicistică a Valahiei, Moldovei și a terito-
riului Basarabiei, punându-se accent pe unitatea creștină a Imperiu-
lui Rus și a populației din teritoriile menționate. Fiind scrisă sub forma 
unor scrisori de călătorie, cartea abundă de descrieri ale naturii, detalii 
etnografice și incursiuni în istoria și legendele țărilor vizitate. 

La sfârșitul cărții este anexată o hartă elaborată de autor. Aceas-
tă hartă are menirea să servească drept orientare geografică în te-
ritoriile în care a călătorit autorul cărții, conține informații cu pri-
vire la împărțirea administrativă, trasează cu aproximație hotare-
le ținuturilor și a unor ocoale din sud. În lucrarea menționată cele 
mai importante sunt descrierile etnografice. Ignatii Iakovenko in-
clude implicit Basarabia în spațiul românesc chiar prin titlul lucră-
rii și menționează, în primul rând, preempțiunea în viața spirituală 
românească a credințelor vechi dacice, admițând, astfel, originea da-
co-romană a românilor de pe întreg arealul prezentat. Ca și în har-
ta precedentă, autorul remarcă coloniile germane, evitând a le pre-
zenta pe celelalte și axându-se doar pe identitatea religioasă unică a 
populației din Principatele Române și Basarabia.

În anul 1843, la Sankt-Petersburg a fost editat Atlasul Hărțile gu-
berniilor subordonate Direcției Primului Departament al Proprietăților 
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de Stat cu anexarea de scurte date statistice. Atlasul lui Gribovski. 1843 
[9], care conținea 33 de hărți ale guberniilor și regiunilor, inclusiv 
Harta Oblastei (regiunii) Basarabia. În această hartă, pe lângă detali-
ile geografice, sunt ilustrate căile de transport, suprafețele cu păduri 
și fânețe. Este a treia hartă care remarcă spațiul ocupat de coloniști. 
După suprafață constatăm că sunt indicate teritoriile populate de 
coloniștii germani și bulgari, nefiind indicate diferențiat.

Odată cu constituirea Societății Geografice Imperiale Ruse, în Ru-
sia cercetările etnografice au început să aibă caracter organizat și să 
se desprindă în calitate de disciplină științifică separată. Prin impli-
carea nemijlocită a acestei societăți științifice de către P. Köppen a 
fost elaborată prima hartă etnografică a Imperiului Rus. În baza da-
telor celei de-a IX-a revizii efectuate sub conducerea lui P. Köppen, 
în anul 1848 a elaborat și publicat doar în 3 exemplare un Atlas et-
nografic pentru partea europeană a Imperiului Rus. Drept urmare a 
generalizării hărților acestui atlas, la cererea Societății Geografice, a 
fost elaborată o Hartă etnografică a Rusiei Europene [21], publicată 
de Societatea Geografică în 1851 și republicată de două ori. În legen-
da hărții au fost enumerate familiile de limbi și au fost prezentați 36 
de indicatori ai diferitelor popoare. Locațiile cu populație rusă, ucrai-
neană și bielorusă au rămas pe hartă nemarcate.

În scurt timp după constituirea Societății Geografice Imperia-
le Ruse, în 1845, P. Köppen a devenit șeful Departamentului de sta-
tistică. Această funcție i-a permis să acorde mai mult timp organiză-
rii expedițiilor, acumulării datelor statistice prin corespondența cu 
reprezentanții societății în regiuni, ai autorităților locale și centra-
le etc. [18, p. 42]

Harta etnică al lui Peter Köppen a fost un eveniment remarca-
bil în evoluția cartografiei, fiind prima hartă etnică publicată într-
un tiraj mare. Autorul a utilizat metoda arealelor și a fonului calita-
tiv. Cu culori corespunzătoare au fost marcate etniile locuitoare din 
teritoriu. Au fost evidențiate 38 de poporații ale Rusiei europene, 
printre care și valahii (localizați de P. Köppen în Basarabia, alături 
de germani, bulgari, nemarcate fiind teritoriile populate de maloruși 
și velicoruși). Referindu-ne la teritoriul Basarabiei, harta ilustrează 
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populația majoritară din Basarabia, numită valahi – care ocupă cea 
mai mare parte a teritoriului, apoi bulgarii și germanii localizați în 
teritoriile din sudul Basarabiei. Pe teritoriul Basarabiei sunt indicate 
cifrele 3, 6, 8 – care corespund etniilor: bulgari, germani, volohi. [22] 
De asemenea, harta, referindu-se la anul 1857, nu cuprinde teritoriul 
retrocedat Principatului Moldovei conform Tratatului de Pace de la 
Paris (1856).  

În anul 1857 este publicată a treia, iar în 1860 a patra ediție 
a Atlasului educativ al Imperiului Rus, unde este reprezentată și 
componența etnică a populației Basarabiei. Diferența dintre edițiile 
din 1848 și 1851 și edițiile din 1857 și 1860 [11] a hărții etnice rea-
lizate de P.Köppen este că în ultimele două ediții nu era reprezentat 
teritoriul retrocedat Principatului Moldovei conform Congresului de 
Pace de la Paris (1856)[21]. În rest harta repetă datele și parametrii 
primelor două ediții.

În anul 1860, cartograful N.Zuev publică Atlasul detaliat al Impe-
riului Rus[7]. Atlasul conține hărți orografice și hidrografice ale Ru-
siei, hărți politice generale ale părților asiatice și europene ale Im-
periului Rus, hărți ale guberniilor (cu reprezentarea stemelor) și re-
giunilor, o hartă a Stepei Kirghize etc., oferind o imagine completă 
asupra structurii administrativ-teritoriale a Imperiului Rus etc. În 
atlasul menționat sunt reprezentate două hărți cu aceeași denumire: 
Harta guberniilor Herson, Ekaterinoslav, Tavria și regiunea Basarabi-
ei [8]: prima este o hartă a împărțirii administrative a unităților re-
giunilor menționate cu indicarea localităților mai importante, a prin-
cipalelor drumuri, lacuri și râuri. A doua este o hartă etnică și repre-
zintă localizarea pe teritoriul Basarabiei a etniilor conlocuitoare. Ast-
fel, în anii 1859-1860, în Basarabia, conform hărții, populația majori-
tară erau valahi (care acoperă cea mai mare parte din teritoriul regi-
unii). Etniile conlocuitoare erau bulgari, germani, evrei și țigani. Har-
ta nu reprezintă malorușii și velicorușii, având ca scop să reprezinte 
alte popoare locuitoare pe teritoriul Imperiului Rus. Spațiile nemar-
cate lasă să se înțeleagă că pe acestea locuiau alte popoare care erau 
majoritari în alte regiuni învecinate și care de asemenea au rămas ne-
marcate prin urmare, velicorușii și malorușii. 
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O altă sursă cartografică etnografică a Imperiului Rus  a fost în-
corporată în ediția ilustrată în limba franceză Descrierea etnografică 
a popoarelor Rusiei a autorului T. de Pauly, membru al Societății Ge-
ografice Imperiale din Rusia, care conține descrieri etnografice suc-
cinte ale popoarelor din Imperiul Rus. Lucrarea a fost publicată în 
1862 la Sankt-Petersburg, fiind dedicată Maestății sale împăratului 
Alexandru al II-lea, și avea și permisiunea cenzurii. [1] Harta etnică a 
fost elaborată de către Roderich von Erckert, dar a fost realizată gra-
fic de către H.Kiepert la Berlin și în cele din urmă a fost inclusă în car-
tea editată de T. de Pauly.

În anul 1863, Roderich von Erckert publică Atlasul etnografic al 
guberniilor ruse de vest și al regiunilor învecinate) [23] în lucrarea Pri-
vire asupra istoriei și etnografiei guberniilor de vest ale Rusiei [20]. 
Hărțile etnice publicate în aceste ediții cuprind geografic și teritoriul 
dintre Prut și Nistru. Ele identifică în Basarabia următoarele etnii: 
valahi (drept populație majoritară), bulgari, maloruși, velicoruși, ca-
zaci. În atlasele sale Roderich von Erckert acordă o atenție mai mare 
guberniilor de Nord-Vest ale Imperiului Rus, reprezentând amplasa-
rea rușilor, germanilor și polonezilor, lituanienilor și a altor popoare. 

În continuare vom remarca în hărțile analizate din a doua jumă-
tate a sec. al XIX-lea – înc. sec. XX diminuarea numărului valahilor 
și creșterea ponderii rușilor (malorușilor și velicorușilor) pe terito-
riul Basarabiei. Politica de rusificare promovată la nivel de stat con-
statată de hărțile etnice consta în asimilarea unor etnii și politica de 
colonizare a teritoriului cu populație din alte regiuni ale Imperiului 
Rus pe de o parte, iar pe de altă parte, hărțile intenționat constatau 
creșterea ponderii populațiilor alogene pentru a justifica integrarea 
deplină a Basarabiei în cadrul imperiului, lichidarea autonomiei și 
diferențelor. Cu toate acestea, observăm că hărțile etnice reprezen-
tau populația majoritară a Basarabiei, deși în evidentă scădere pro-
centuală pe valahi (români) fără a fi prezentată vreo deosebire de va-
lahii din România.

În anul 1871, Întreprinderea Cartografică a lui A.Ilyin a editat 
Atlasul detaliat al Imperiului Rus cu planurile principalelor orașe [14]. 
Acest atlas conține hărți geografice ale guberniilor, regiunilor și pla-
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nurile centrelor de gubernie. Hărțile din acest atlas, 70 la număr, au re-
prezentat o perioadă îndelungată cele mai exacte și detaliate hărți ale 
guberniilor Imperiului Rus. În afară de acestea, în atlas au fost inclu-
se câteva hărți tematice ale Rusiei, printre care și o hartă etnografică. 

A treia hartă din atlas este Harta etnografică a părții europene 
a Imperiului Rus. Alcătuitorii atlasului, conform legendei, nu ofe-
ră informații suplimentare cu privire la datele utilizate la elabora-
rea hărții etnografice. Pe teritoriul Basarabiei sunt reprezentate etni-
ile: volohi, bulgari, germani, evrei, țigani, iar restul teritoriului mar-
cat cu culoare verde, care este identică cu cea mai mare parte a teri-
toriului Imperiului, reprezintă teritoriul populat de ruși (fără vreo 
distincție dintre maloruși sau velicoruși). Observăm că ponderea ele-
mentului etnic alogen este mai mare decât în hărțile publicate ante-
rior. În acest sens, atlasul și harta etnografică contribuiau la consoli-
darea preponderenței națiunii ruse și a spațiului imperial. Etnogra-
fia, în calitate de disciplină științifică care se constituia, servea la acea 
etapă în calitate de instrument al consolidării imperiului și al națiunii 
ruse, care acompania politica de rusificare promovată în gubernii-
le neruse. 

În aceeași direcție se înscriu și cercetările etnografice ale lui A.F. 
Rittikh, german de etnie, care s-a recomandat în același timp drept 
un cercetător inovativ, dar și un panslavist rusocentric înverșunat și 
adept al rusificării popoarelor neruse din Imperiul Rus[13, p.320]. 
Rittikh considera etnografia drept o știință practică, instrument pen-
tru desfășurarea unei anumite politici în raport cu alte grupuri etnice. 

În general, cartografii etnografi, aflați direct sau indirect în servi-
ciul Imperiului Rus, aveau același scop ca și R. von Erchert și A.Rittikh 
– reprezentarea unui singur stat rus și a unei singure națiuni ruse.

În anul 1875, la inițiativa Societății Geografice Imperiale din Ru-
sia și sub supravegherea unei comisii speciale, A. F. Rittikh a elaborat 
o Hartă etnografică a părții europene a Rusiei[17]. Harta a fost impri-
mată în Sankt-Petersburg în instituția cartografică a lui Alexei Ilyin. 
La elaborarea hărții A.Rittikh a utilizat materialele celei de-a X-a revi-
zii (1858), listele localităților Imperiului Rus alcătuite de Ministerul 
Afacerilor Interne la înc. anilor ‛60 ai sec XIX-lea și diverse materiale 
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statistice, fiind prezentate 46 popoare, inclusiv și de pe teritoriul Ba-
sarabiei. Harta etnografică a Rusiei Europene elaborată de A.Rittikh 
se deosebește de cea elaborată de P.Köppen, în ceea ce privește po-
poarele reprezentate, prin faptul că reprezintă amplasarea geografi-
că a velicorușilor, malorușilor și belorușilor.

Pentru prima dată în Imperiul Rus popoarele au fost clasificate 
după principiul lingvistic, iar popoarele cu limbi înrudite au fost mar-
cate cu o gamă coloristică. În legendă popoarele sunt grupate după 
limba vorbită. În familia „greco-romană” sunt incluși grecii și ro-
mânii. Vom menționa, că pe această hartă e reprezentată populația 
majoritară de pe teritoriul Basarabiei – „românii”. Suprafața locuită 
de români în Basarabia în harta lui A.Rittikh este mai mică decât în 
hărțile elaborate anterior, iar suprafața locuită de ruși este mai mare. 

După editare, harta etnografică a fost expediată la Congresul 
Internațional de Geografie, unde a fost decorată cu cea mai înaltă 
distincție, iar până la începutul sec. XX harta elaborată de A.Rittikh a 
fost considerată principala cercetare de acest gen [13, p.322].

Cercetătorii europeni au apreciat harta elaborată de A.Rittikh, 
unii dintre ei au remarcat că harta a depistat tendința spre asimila-
re rapidă: „Ea (harta lui Rittikh – n. a.) a arătat într-un mod uimitor 
înghițirea naționalităților mici de către marea națiune rusă; și a ară-
tat concret, că nu este departe acel timp când acest vast imperiu va fi 
locuit de un singur popor, care va vorbi în aceeași limbă” [2, p.428]. 
Harta constata o tendință și ilustra în același timp o politică de ru-
sificare promovată pe care o legitima. Astfel, și R. von Erchert, și A. 
Rittikh au „planificat” dispariția treptată a mai multor grupuri etnice 
neruse de pe hărțile etnice ale Imperiului Rus. 

Această concepție a fost realizată și prin elaborarea lucrării 
istorico-geografico-etnografice Lumea Slavă [16], editată în 1885. 
În hărțile Harta Etnografică a Lumii Slave și Harta Detaliată a Slavi-
lor de Vest și de Sud este prezentată preponderența popoarelor sla-
ve în sud-estul Europei, inclusiv pe teritoriul Basarabiei observăm 
o prezență mai mare a coloniștilor și, mai ales, a popoarelor slave 
(rușilor). În harta referitoare la poporul român, remarcăm că româ-
nii pe teritoriul Basarabiei sunt prezentați în minoritate [16, p.16]. 
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Constatăm că autorul cărții și al hărților A. Rittikh menționează ro-
mânii în calitate de populație băștinașă pe teritoriul Basarabiei, atât 
textual în carte, cât și marcându-i pe hartă, însă îi prezintă în scăde-
re numerică față de hărțile realizate anterior și față de alte etnii din 
acest spațiu.

Una din primele hărți publicate de Comisia pentru studierea 
componenței etnice a regiunilor de frontieră ale Rusiei a fost Har-
ta etnografică a populației rurale a Basarabiei [6], publicată în anul 
1920 la Petrograd, deja după instaurarea unui alt regim și constitui-
rea Rusiei sovietice și în perioada când Basarabia era deja parte com-
ponentă a României. 

 Harta etnografică a populației rurale a Basarabiei reflectă am-
plasarea etniilor în anul 1907. Se remarca faptul că au fost luate în 
considerație datele lui V.N. Butovici cu referire la componența etni-
că a satelor basarabene, adunate în 1907, și datele Recensământu-
lui din 1897 cu referire la orașe. L. Berg a utilizat metoda teritoriilor 
etnice, marcând teritoriile populate de etnii care depășeau 10% din 
populație, încercând să cuprindă toată populația. Legenda hărții pre-
zintă drept etnie majoritară moldovenii. Dar în aceeași carte, în ane-
xa căreia este publicată harta, autorul menționează: „Moldovenii sunt 
români, care locuiesc în Moldova, Basarabia și pe o parte din guber-
niile Podolia și Herson; într-un număr mai mic locuiesc de asemenea 
în Gubernia Ekaterinoslav. Ei se numesc moldovean (la plural moldo-
veni), iar România – Moldova. De românii Valahiei, sau valahi, se de-
osebesc prin particularități dialectice nesemnificative. În Rusia ve-
che românii erau numiți volohi” [4, p.29]. Aceste teze L. Berg le publi-
că și în lucrarea editată în anul 1923 la Petrograd Populația Basara-
biei. Componența etnică și numărul. (Cu hartă etnografică ce are sca-
ra 10 verste) [4].

În concluzie vom menționa că în sec. al XIX-lea, în Imperiul Rus 
nu exista o definire clară a hărților etnice și etnografice, de cele mai 
dese ori aceste noțiuni erau considerate sinonime. Astfel se explică 
utilizarea pentru un șir de hărți etnice denumirea de etnografice. 

Hărțile etnice publicate în Imperiul Rus în sec. al XIX-lea – înc. 
sec. XX atestă și localizează în spațiul dintre Prut și Nistru în cali-
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tate de populație majoritară românii (numiți uneori valahi, moldo-
veni (valahi)), români, moldoveni cu explicația ulterioară că moldo-
venii sunt români. Documentele cartografice atestă și prezintă etnii-
le conlocuitoare cu românii: ucraineni (maloruși, uneori rusini), ruși 
(velicoruși), bulgari, germani, țigani și alte etnii, care aveau o ponde-
re mai mică și doar în unele surse și hărți erau menționați: polonezii, 
elvețienii, armenii.

Semnificația documentelor cartografice este atât de ordin sur-
sologic, și anume de a da posibilitate cercetătorilor și/sau cititori-
lor interesați să cunoască documentele cartografice semnificative 
ale perioadei, care ilustrează reprezentările cartografilor contem-
porani epocii, cât și să cunoască, să înțeleagă și să reflecteze asupra 
realităților istorice ale sec. al XIX-lea – înc. sec. XX, în special impac-
tul regimului țarist asupra teritoriului și asupra evoluției numărului 
și preponderenței populației dintre Prut și Nistru.

Sursele cartografice publicate în sec. al XIX-lea – începutul sec. XX 
în Imperiul Rus reflectă viziunea cartografilor contemporani epocii, 
hărțile fiind elaborate în realitățile istorice ale perioadei sub contro-
lul nemijlocit al cenzurii. Aceste hărți reprezintă puncte de pornire 
pentru realizarea hărților în prezent. Hărțile din sec. al XIX-lea pot 
contribui, prin valorificarea acestora, la dezvoltarea unui domeniu 
științific aflat la etapa incipientă în Republica Moldova – Cartografia 
istorică și cartografia etnică. 

Din cele expuse mai sus, constatăm  că hărțile etnice elaborate în 
sec. al XIX-lea – înc. sec. XX reprezintă un izvor valoros pentru cerce-
tarea istoriei etnice a populației Basarabiei (1812-1918), ce demon-
strează că populația majoritară era constituită din români, fapt recu-
noscut de contemporanii cartografi, alături de români fiind identifi-
cate alte etnii; servește la localizarea cartografică a etniilor în spațiul 
geografic, contribuie la o mai bună înțelegere a proceselor etno-de-
mografice care au avut loc, inclusiv a politicilor imperiale de coloni-
zare. În acest sens, sursele cartografice ale Imperiului rus, pot servi 
astăzi în plan științific și educațional pentru o mai corectă înțelegere 
a identității etnice a populației Basarabiei în secolul al XIX-ea – înce-
putul secolului al XX-lea, a opiniei publice din Imperiul Rus asupra 
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acestei probleme, dar și o bază științifică  pentru combaterea unor 
mituri istoriografice referitoare la identitatea etnică a populației ma-
joritare din Republica Moldova.
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