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Prefaţă

Al Doilea Război Mondial și, în speţă, războiul sovieto-german 
continuă să formeze obiectul unor neîncetate și virulente conflic-
te ale memoriei, care reflectă clivajele contemporane din societatea 
moldoveană, dar și din întreaga regiune a Europei de Est. Volumul 
de faţă a căutat să îmbine perspectiva locală asupra proceselor legate 
de practicile politice represive și violente ale regimurilor concurente, 
care își disputau teritoriul basarabean din punct de vedere militar, 
politic și identitar, cu o largă analiză comparată a diverselor strategii 
de (co)memorare a războiului elaborate după 1945 atât în Occident, 
cât și în spaţiul (post)sovietic. Un scop implicit al volumului a vizat și 
abordarea specificităţii regionale a multiplelor versiuni ale memoriei 
războiului structurate de experienţele diferite ale celor două părţi ale 
continentului în timpul și după a doua conflagraţie mondială.

Un aspect tematic major al acestui volum se referă la „competiţia pen-
tru memorie” și la dimensiunea simbolică a politicilor memoriei legate 
de război în Europa postbelică. Tensiunea permanentă între o abordare 
strict „istorică” a evenimentelor și una bazată pe funcţionarea selectivă 
a memoriei există, fără îndoială, mai ales în cazul unor fenomene care 
afectează auto-reprezentarea și auto-percepţia unor colectivităţi uma-
ne de mari dimensiuni. Deși este foarte dificil să construim o opoziţie 
tranșantă între discursul istoric și cel mnemonic, legătura dintre cele 
două laturi ale discursului despre trecut este mult prea complexă pen-
tru a o lăsa fie exclusiv în apanajul istoricilor profesioniști, fie în grija 
„activiștilor memoriei”, care se angajează prea des în politica militantă. 
Practicile și reprezentările sunt astfel indisolubil legate în memoria indi-
viduală sau colectivă, însă definesc și limitele imaginabilului într-o anu-
mită epocă. Memoria este formată nu numai din amintiri articulate sau 
exprimate făţiș, ci și din multiple omiteri, tabuuri, „cunoaștere tacită” 
sau suprimări conștiente ale unor aspecte traumatice, care rămân însă 
fundamentale pentru înţelegerea traiectoriei unui individ sau a unei co-
lectivităţi. Tocmai din acest considerent, orice discuţie despre memoria 
războiului trebuie precedată de o analiză atentă a practicilor și repre-
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zentărilor formate pe parcursul perioadei propriu-zise. Al Doilea Război 
Mondial a însemnat nu numai o intensificare fără precedent a violenţei, 
distrugeri uriașe și o mobilizare nemaipomenită a resurselor părţilor be-
ligerante. Acest conflict global a dus și la profunde transformări politice, 
demografice și sociale pe întregul continent european, lăsându-și am-
prenta durabilă și asupra Europei de Est. Procesele masive de transferuri 
de populaţie și migraţie, însoţite de epurări etnice de mari proporţii, au 
fost declanșate încă în timpul Primului Război Mondial și intensificate 
în perioada interbelică, însă și-au atins apogeul, exprimat în forme tragi-
ce și absurde, pe parcursul celui de-al Doilea Război Mondial.

Acest lucru se referă, întâi de toate, la Holocaust, dar și la depor-
tările „popoarelor inamice”, organizate de statul sovietic la sfâorganizate de statul sovietic la sfâorganizate de statul sovietic la sf rșitul 
anilor ᾽30 și în ultimele faze ale războiului. Europa de Est a devenit 
astfel fundalul și „câmpul experimental” pentru „politica populaţiei” 
brutală și violentă aplicată de Germania nazistă și de Uniunea Sovie-
tică (deă (deă și, în acest ultim caz, este vorba de scopuri și metode funda-
mental diferite și de o altă scară a represiunii)1. Popoarele din această 
zonă au devenit astfel victime, martori sau participanţi (mai mult sau 
mai puţin benevoli) în acest proces. Pe lângă textele consacrate direct 
acestor subiecte, cititorul va găsi, în paginile ce urmează, și o altă faţe-
tă a experienţei războiului din Europa de Est – dimensiunea socială. 
În ultimele decenii, cercetarea acestei perioade se axează tot mai mult 
pe aspecte neglijate în trecut. O temă deosebit de importantă vizează
colaborarea populaţiei locale cu autorităţile germane de ocupaţie în 
Europa de Est, și, în special, strategiile specifice de mobilitate socia-
lă, rezistenţă, negociere și acomodare/adaptare urmate de populaţia 
acestor regiuni. Frecvent eclipsate de mitologiile oficiale ale eroismu-
lui și luptei antifasciste sau blocate de un anumit grad de cenzură (se-
mi)oficială (de exemplu, în Federaţia Rusă în prezent), aceste aspecte 
sensibile și controversate ale perioadei războiului merită un interes 
asiduu. La fel de importante sunt schimbările în ierarhiile și structu-
rile sociale care s-au produs în spaţiul est-european ca o consecinţă

1 Cea mai cunoscută interpretare recentă a rolului Europei de Est în acest context este 
oferită de Timothy Snyder în faimoasa carte Bloodlands: Europe between Hitler and 
Stalin (Basic Books, 2010).
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a impactului războiului și strămutărilor de populaţie. Vizibilitatea și 
rolul crescând al femeilor în societatea postbelică, precum și modifi-
cările corespunzătoare în auto-percepţia lor și asumarea de noi roluri 
sociale „netradiţionale” sunt subiecte tot mai prezente în actualele 
agende de cercetare. Dimensiunea socială a istoriei perioadei post-
belice nu poate ignora traiectoria unor grupuri sociale „marginale”
afectate sau traumatizate de războiul propriu-zis sau în perioada 
imediat următoare. Această categorie include prizonierii de război, o 
parte a veteranilor marcaţi fizic sau psihic de participarea la conflict, 
foști deportaţi care încercau să se reintegreze în fostele lor comunităţi 
etc. În pofida creșterii interesului academic faţă de aceste subiecte, 
recuperarea „vocilor de jos„vocilor de jos„ ” care deseori contestă sau pun sub sem-
nul întrebării naraţiunile triumfaliste ale canonului oficial privitor la 
război se află încă în fază incipientă. Cazul sovietic este deosebit de 
revelator în acest sens: discrepanţa dintre viziunea oficială a eroismu-
lui și a victimizării colective și atitudinea discriminatorie și represivă
a statului sovietic faţă de veterani și prizonierii de război „suspecţi”
era enormă, mai ales în perioada iniţială. Totuși, aceste grupuri au 
fost treptat (deși nu completamente) integrate în naraţiunea oficială
și chiar au interiorizat viziunile promovate de „sus”, în ciuda faptu-
lui că experienţele lor personale erau deseori în răspăr cu discursul 
oficial sau îl subminau în mod tacit. Astfel, abordarea inspirată de 
istoria socială lă lă ărgește considerabil orizontul tematic și metodologic 
al cercetării și permite aplicarea intensă a strategiilor istoriei orale, 
dezavuate sau privite cu suspiciune de istoriografia tradiţională.

Autorii articolelor incluse în volum au reflectat îndelung asupra 
modului în care a evoluat percepţia celui de-al Doilea Război Mon-
dial pe parcursul ultimilor 65 de ani. Acest război reprezintă un caz 
extrem de dificil al reconstruirii, reamintirii și rememorării colec-
tive. Această afirmaţie rămâne valabilă atât în domeniul artelor și al 
„locurilor memoriei” consacrate, aprobate și finanţate de autorităţi 
(de ex., muzee sau monumente oficiale), cât și în cazul ceremonii-
lor oficiale de comemorare, revizuite (și re-prezentate) periodic, în 
funcţie de priorităţile politice și simbolice ale momentului. Dacă ar 
fi să facem o paralelă între riturile și practicile memoriei din Ves-
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tul și Estul Europei2, am putea conchide că discrepanţa dintre cele 
două părţi ale continentului în aces sens datează încă din perioada 
Primului Război Mondial. În Europa de Est, Primul Război Mon-
dial nu a atins importanţa simbolică pe care o avea în Occident. 
Mai mult, în unele cazuri (de exemplu, în Rusia Sovietică/URSS) 
acest război a fost aproape „șters” din spaţiul colectiv al memoriei. 
Impactul cultural major pe care l-a avut generaţia de intelectuali 
„produși” de experienţa conflictului din 1914-1918 asupra Europei 
Occidentale nu-și găsește echivalentul în Europa de Est (nici măcar 
în România sau Polonia, unde războiul a fost interpretat ca un tri-
umf al proiectului naţional). Din contra, al Doilea Război Mondial 
apare, în cazul URSS, ca principala confirmare simbolică a succe-
sului și durabilităţii experimentului sovietic. Acest proces de con-
strucţie mnemonică a fost însă inegal și treptat, după o perioadă de 
ignorare relativă a ceremoniilor oficiale de comemorare în timpul 
stalinismului târziu. Războiul sovieto-german (prezentat, în URSS, 
drept „Marele Război pentru Apărarea Patriei”) se transformă în al 
doilea eveniment fondator al statului sovietic, după Revoluţia din 
Octombrie, mai ales în perioada lui Hrușciov și Brejnev. Astfel, pro-
cesul de construire mnemonică a celui de-al Doilea Război Mondial 
în URSS nu a fost deloc uniform sau simplu, fiind adeseori carac-
terizat de rupturi sau schimbări de accent. Un exemplu elocvent în 
acest sens este strategia de relativă tăcere și marginalizare adoptată
de către autorităţile sovietice în cazul memoriei Holocaustului, în 
scopul creării inei imagini puternice și hegemonice a „poporului 
sovietic”, prezentat ca eroul și, totodată, victima colectivă chinte-
senţială a războiului. Astfel, coagularea identităţii colective „sovie-
tice” se baza, în mare parte, pe o viziune totalizantă a dușmanului 
exterior, corelată cu percepţia unităţii organice a cetăţenilor sovie-
tici, dincolo de diferenţele etnice sau culturale persistente.

Al Doilea Război Mondial a ocupat, făzboi Mondial a ocupat, făzboi Mondial a ocupat, f ră îndoială, un loc central 
în construirea „politicii memoriei” pe parcursul secolului al XX-lea3. 

2 O asemenea paralelă poate fi inspirată, printre altele, de lucrarea clasică a lui Paul Fus-
sell, The Great War and Modern Memory. Oxford, Oxford University Press, 1975.

3 În acest sens, este interesantă cartea editată de Jay Winter și Emmanuel Sivan, War and Re-
membrance in the Twentieth Century. membrance in the Twentieth Century. membrance in the Twentieth Century Cambridge, UK, Cambridge University Press, 1999.
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Totuși, în Europa de Est această „politică a memoriei” are anumite 
particularităţi din cauza „rememorării” simultane a ocupaţiei na-
ziste și a celei sovietice. În multe ţări din regiune (de exemplu, Polo-
nia sau Ucraina), aceste dificultăţi degenerează într-o „competiţie 
a victimizării”, iar opoziţiile binare create de naraţiunile oficiale de 
multe ori suprimă sau distorsionează memoriile personale sau locale 
din cadrul acestor societăţi. Rolul ritualurilor și „locurilor oficiale” 
ale memoriei (muzee, monumente, ceremonii) este discutat de mai 
mulţi autori prezenţi în acest volum. Ei se referă, printre altele, și la 
schimbările fundamentale survenite după 1989, când „inversarea 
valorilor” colective și reabilitarea (parţială) a unor lideri controver-
saţi din perioada războiului, transformaţi în eroi în noul panteon 
naţional, a polarizat frecvent „memoria naţională” colectivă și a de-
generat uneori în „războaie ale memoriei” în sfera publică (cazurile 
monseniorului Jozef Tiso în Slovacia și al mareșalului Ion Anto-
nescu în România sunt cele mai cunoscute). Absenţa unui consens 
asupra memoriei războiului în societăţile europene (mai ales, dar nu 
exclusiv, în Europa de Est) a provocat o preocupare crescândă pentru ă pentru ă
strategiile de „reconciliere mnemonică” (prin cimitire militare, muzee 
sau manuale de istorie comune) și pentru „depășirea trecutului” prin 
asumarea responsabilităţii colective (modelul paradigmatic este oferit 
de politica Vergangenheitsbewältigung4ltigung4ltigung , promovată în RFG).

Prezenta lucrare caută să aducă aceste dezbateri mai aproape de 
cititorul de limbă română, adoptând o perspectivă comparată, sin-
gura, în opinia editorilor, în măsură să ofere noi lecturi ale unei 

4 Vergangenheitsbewältigung este un termen complex, care s-ar traduce aproximativ ltigung este un termen complex, care s-ar traduce aproximativ ltigung
(din germană) ca „distanţare faţă de trecut, depășirea trecutului, asumarea trecutului”, 
având însă și o nuanţă de sens care presupune o dimensiune de „reconciliere” cu un tre-
cut traumatic sau problematic. Această noţiune desemnează specificul „politicii memo-
riei” din RFG iniţiate la sfâiate la sfâiate la sf rșitul anilor ᾽70, axate pe procesul asumării și recunoașterii 
publice a responsabilităţii colective germane pentru atrocităţile naziste și, în primul 
rând, pentru Holocaust. Acest proces presupune și o serie de prevederi de ordin juridic, 
instituţional și educaţional, care reprezintă, în esenţă, o politică a memoriei promovată 
la nivel oficial de statul german (extinsă și la teritoriul fostei RDG după 1990). Pentru 
o discuţie interesantă a acestui proces, a se vedea: Wulf Kansteiner, „Mandarins in the 
Public Sphere. Vergangenheitsbewältigung and the Paradigm of Social History in the ltigung and the Paradigm of Social History in the ltigung
Federal Republic of Germany”, în: German Politics and Society, Vol. 17, Nr. 52, Fall 1999, German Politics and Society, Vol. 17, Nr. 52, Fall 1999, German Politics and Society
p. 84-120, precum și articolul Juttei Scherrer din acest volum.
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memorii complexe, ambigue și, adesea, foarte politizate. Al Doilea 
Război Mondial rămâne un „obiect al memoriei” cu două tăișuri, 
manipulabil atât în sensul consolidării coeziunii sociale, cât și ca o 
sursă de conflicte identitare acute. Dincolo de toate acestea, conflic-
tul mondial din 1939-1945 și reverberaţiile sale est-europene rămân 
un obiect de cercetare fascinant și mereu surprinzător. 

Volumul este structurat în trei secţiuni, urmate de un studiu de sin-
teză referitor la dimensiunea diacronică referitor la dimensiunea diacronică ă a „politicii memoriei” în cazul 
francez și german, având rolul unei priviri sintetice, de ansamblu asupra 
memoriei (vest)europene în etapa actuală. Prima secţiune a volumului 
cuprinde cinci articole, semnate de Mioara Anton, Diana Dumitru, Ta-
tiana Sârbu, Petru Negură și Igor Cașu. Articolul Mioarei Anton exami-
nează sfera „geografiei simbolice”, reconfigurată în mod fundamental 
de contextul ofensivei româno-germane spre est din vara anului 1941. 
Autoarea studiază planurile și proiectele geopolitice schiţate de unii inte-
lectuali și demnitari români în contextul reorientării politico-militare a 
României spre răsărit și al incertitudinii autorităţilor române cu privire 
la politica de urmat în regiunea dintre Nistru și Bug. Articolul ne arată 
relevanţa, dar și limitele discursului ca factor de articulare a unor poli-
tici de stat în perioada războiului. Problema „frontierelor naturale” ale 
românităţii spre est, persistentă în lucrările cu tentă geopolitică, tot mai 
numeroase în a doua jumătate a anilor ătate a anilor ă ᾽30, a trebuit regândită radical 
odată cu angajarea regimului antonescian în războiul sovieto-german. 
Instituţiile responsabile de „propaganda naţpropaganda naţpropaganda na ională” au abandonat teza 
tradiţională a frontierei fireă a frontierei fireă ști pe Nistru și s-au lansat în afirmaţn afirmaţn afirma ii și teo-
rii tot mai extravagante legate de existenţa „românităţii transnistrene”. 
Discrepanţa dintre imaginaţa dintre imaginaţa dintre imagina ia geopolitică debordantă a unor intelectu-
ali militanţi și realitatea locală din „Transnistria” devenea tot mai evi-
dentă pe măsura creșterii documentării autorităţilor române despre 
acest teritoriu. Un aspect discutat doar parţial de Mioara Anton se referă 
la corelaţla corelaţla corela ia dintre viziunile geopolitice și „politicile populaţpoliticile populaţpoliticile popula iei” articulate 
de regimul de la București, pe de o parte, și planurile de „colonizare” 
și repopulare a spaţi repopulare a spaţi repopulare a spa iului sovietic formulate de naziști, pe de altă parte. 
Este însă evident că priorităţile și ierarhiile naţi ierarhiile naţi ierarhiile na ionale românești aveau un 
impact vizibil asupra strategiilor concrete de acţiune în est, iar calculele 
unor câștiguri sau pierderi relative în cele două extreme ale „spaţspaţspa iului 
naţnaţna ional” (Transilvania și Basarabia) continuau să influenţeze diverse-
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le scheme de colonizare sau schimburi de populaţle scheme de colonizare sau schimburi de populaţle scheme de colonizare sau schimburi de popula ie. Asistăm astfel, în 
acest caz, la un amestec ciudat dintre continuitate și ruptură (discursivă), 
determinat de inerţia discursului naţia discursului naţia discursului na ional, dar modificat radical de tra-
iectoria imprevizibilă a războiului. Diversele viziuni utopice de transfor-
mare și regenerare a statului român, proiectate pe spaţn, proiectate pe spaţn, proiectate pe spa iul Transnistriei, 
nu mai ajung să fie aplicate și se „evaporă”, literalmente, pe măsură ce 
trupele sovietice avansează spre vest, iar România își concentrează „efor-
turile pentru recuperarea graniţei de vest”, în Transilvania.

Studiile semnate de Diana Dumitru, Petru Negură și Igor Cașu au 
drept filon comun examinarea legăturii dintre practicile represive ăturii dintre practicile represive ă și/sau 
presiunea ideologică exercitate de regimurile nazist și sovietic pe teritori-
ul Basarabiei și reprezentările colective ale populaţrile colective ale populaţrile colective ale popula iei locale (sau ale unor 
grupuri specifice, cum este cazul scriitorilor „sovietici moldoveni” cer-
cetaţcetaţceta i de Petru Negură) legate nemijlocit de experienţele violente și trau-
matice din perioada războiului. Cei trei autori adoptă perspective diferi-
te și, uneori, destul de „incomode” (pentru istoriografia tradiţională de 
la Chișinău) asupra raporturilor dintre diverși actori sociali și regimurile 
politice care domină regiunea între 1940 și începutul anilor ᾽50. Astfel, 
Diana Dumitru analizează atitudinea populaă atitudinea populaă ţ atitudinea populaţ atitudinea popula iei neevreiești din Basara-
bia și Transnistria faţă i Transnistria faţă i Transnistria fa de evrei în timpul Holocaustului, încercând, pe de 
o parte, să explice ă explice ă „rolul și locul populaţi locul populaţi locul popula iei civile ne-evreiești” în timpul 
deportărilor masive ale evreilor și, pe de altă parte, să analizeze diferen-
ţele destul de evidente în comportamentul populaţn comportamentul populaţn comportamentul popula iei locale din aceste 
regiuni faţă regiuni faţă regiuni fa de evreii persecutaţde evreii persecutaţde evreii persecuta i. Autoarea abordează această problemă
pornind (fie și implicit) de la problemele intens discutate odată cu pu-
blicarea cărţii lui Jan T. Gross, NeighborsNeighborsN 5, care a schimbat fundamental 
percepţia rolului populaţia rolului populaţia rolului popula iei civile în violenţa etnică practicată sistematic ă sistematic ă
sub regimul nazist, relativizând noţiunile aparent distincte de victime, 
făfăf ptași și martori. Departe însă de a generaliza aceste concluzii, autoarea 
se bazează pe o bogată colecţie a mărturiilor supravieţuitorilor evrei și 
ale unor martori locali din rândul populaţndul populaţndul popula iei neevreiești și caută să gă-

5 Jan T. Gross, Neighbors, The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, 
Poland. Princeton, Princeton University Press, 2001. Pentru o discuţie extrem de 
pertinentă și substanţială a receptării acestui volum în Polonia și a controverselor 
provocate de dezbaterea cărţii lui Gross, vezi: Мачей Яновский, «Едвабне, 10 
июля 1941 г.: дискуссия о событиях одного дня», în: А. Миллер, М. Липман, 
ред. Историческая политика в XXI веке: Сборник статей. Москва, Новое
литературное обозрение, 2012, p. 124-159.
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sească explicaţexplicaţexplica ii plauzibile pentru comportamentul violent al unei părţi 
a populaţa populaţa popula iei basarabene faţă iei basarabene faţă iei basarabene fa de evreii deportaţde evreii deportaţde evreii deporta i. Rolul statului și, în spe-
ţă, al regimului antonescian în stimularea sau tolerarea unor asemenea 
practici este remarcat, pe bună dreptate, însă premisele pe termen lung 
sunt identificate în climatul ideologic din România interbelică, favorabil 
antisemitismului. Această teză, chiar dacă ar merita cercetări suplimen-
tare, pare să ofere o explicaă ofere o explicaă ţ ofere o explicaţ ofere o explica ie pertinentă – deși parţială – a percepţiilor 
colective din acea perioadă, majoritatea populaţ, majoritatea populaţ, majoritatea popula iei basarabene preferând 
un comportament pasiv, apatic și dominat de frică în faţn faţn fa a incertitudinii 
și violenţei omniprezente. Constatările autorităţilor române în acest sens 
nu sunt foarte diferite de concluziile la care ajunge Igor Cașu pe baza 
studierii unor rapoarte ale poliţiei române în ultima fază a războiului, 
când loialitatea populaţnd loialitatea populaţnd loialitatea popula iei locale faţă iei locale faţă iei locale fa de statul român devenea tot mai 
îndoielnică din cauza dorinţei de stabilitate și atitudinii suspicioase a 
basarabenilor faţă basarabenilor faţă basarabenilor fa de orice schimbare de regim. Cu alte cuvinte, este 
evidentă o neconcordanţă între logica exclusivistă și totalizantă a auto-
rităţilor (române sau sovietice) și strategiile de acomodare ale populaţi strategiile de acomodare ale populaţi strategiile de acomodare ale popula iei 
locale, care oscilau în funcţie de realităţile și percepţiile schimbătoare ale ătoare ale ă
raportului de forţe pe fronturile războiului. Totuși, comparaţi, comparaţi, compara ia directă 
dintre situaţdintre situaţdintre situa ia din Basarabia și Transnistria îi permite Dianei Dumitru 
să conchidă că că ă atitudinea mult mai binevoitoare a locuitorilor Transnis-
triei faţă triei faţă triei fa de evrei se explica nu numai prin politicile naţde evrei se explica nu numai prin politicile naţde evrei se explica nu numai prin politicile na ionale și educa-
ţionale ale statului sovietic în interbelic, ci și prin statutul privilegiat al 
basarabenilor în viziunea autorităţilor române și, implicit, prin teama 
populaţpopulaţpopula iei dintre Nistru și Bug de aplicarea unei politici similare faţă i Bug de aplicarea unei politici similare faţă i Bug de aplicarea unei politici similare fa de 
ei înșiși, urmându-se modelul „chestiunii evreiești”. Aspectul identitar 
și, respectiv, gradul de identificare cu regimul reprezintă într-adevăr 
o variabilă crucială crucială ă în evaluarea diferenţelor dintre cele două regiuni. 
Autoarea admite, în final, dificultatea de a „evalua atitudinea colectivă a 
unui grup social sau etnic”, însă asemenea analize sunt necesare pentru 
a înţelege mai bine legătura dintre aspectele vieţii cotidiene, represiune, 
atitudini și stereotipuri mentale și tiparele de acţiune colectivă în cir-
cumstanţele extraordinare ale războiului.

Studiul lui Petru Negură reprezintă o analiză a impactului celui de-al 
Doilea Război Mondial asupra unui grup profesional restrâns, dar im-
portant din punct de vedere ideologic: „scriitorii sovietici moldoveni”. 
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Analiza este construită simultan pe două niveluri. Pe de o parte, este vor-
ba despre o examinare sociologică a impactului experienţei războiului 
asupra membrilor Uniunii Scriitorilor din Moldova (USM) evacuaţi în 
URSS în iunie-iulie 1941. Războiul devine o experienţă formativă pentru ă pentru ă
acest grup, ancorat în construirea „omului nou” și a canonului „realis-
mului socialist”, atât din punct de vedere existenât din punct de vedere existenâ ţial, cât ât â și profesional. 
Aplicând schemele explicative ale lui Pierre Bourdieu, autorul arată cum 
războiul afectează distribuirea „capitalului simbolic” între cele două 
grupări concurente din interiorul USM – „basarabeni” și „transnis-
treni”. Dacă primii își consolidează competenţele literare și creează reţe-
le personale în timpul „exilului” moscovit (acestea își vor demonstra efi-
cienţa în viitoarea competiţie simbolică și politică pentru preeminenţă), 
ceilalţi sunt angajaţi sunt angajaţi sunt angaja i direct pe front, deţinând astfel un alt fel de „capital 
simbolic”, care îi transformă, mai curând, în activiști și funcţionari ai 
„treburilor” literare. Războiul contribuie deci în mod direct la o diviziu-
ne specifică a rolurilor sociale (și, parţial, ideologice) între scriitori. Pe de 
altă parte, autorul analizează aspectele identitare în operele scriitorilor 
moldoveni, accentuând evoluţia reprezentărilor războiului și patriei so-
vietice pe parcursul perioadei staliniste. Printr-o minuţioasă și incitantă 
analiză de discurs aplicat pe un corpus de texte publicate în revista Oc-
tombrie – organul oficial al USM – din 1931 până în 1957, Petru Negură 
reușește să arate dinamica acestor reprezentări în evoluţie, reliefâie, reliefâie, relief nd însă 
și „nucleul dur” al mesajelor ideologice sovietice care trebuiau să culmi-
neze într-un „nou ethos al populaţal populaţal popula iei Moldovei sovietizate”. Prin multi-
tudinea de tropi pozitivi sau negativi utilizaţtudinea de tropi pozitivi sau negativi utilizaţtudinea de tropi pozitivi sau negativi utiliza i cu referinţă, respectiv, la 
Patria sovietică și la inamicii externi (fasciști, români sau occidentali) în 
scrierile publicate în timpul războiului sau imediat după acesta, scriitorii 
moldoveni contribuiau la formarea unor imagini „canonice” ale identită-
ţii sovietice moldovenești. În același timp, războiul reprezenta și prisma 
prin care acești „ingineri ai sufletelor omenești”, la scara mai mică a noii 
republici unionale, își forjau și își cristalizau propria identitate sovietică 
în condiţiile incerte și represive ale stalinismului târziu.

În articolul său consacrat „stării de spirit” a populaţiei basarabene
în primele luni după reinstaurarea regimului sovietic (martie-sep-
tembrie 1944), Igor Cașu propune discuţiei schimbarea treptată a 
percepţiei basarabenilor faţă de România și URSS în ultimele etape 
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ale războiului, dar și dificultăţile întâmpinate de regim în procesul 
consolidării autorităţii sale în RSSM. Ca și în cazul studiului Dianei 
Dumitru, autorul pare să sugereze că populaţia basarabeană manifes-
tă comportamente diverse, deseori caracteristice unui „ţinut de fron-
tieră” și, în consecinţă, incomode pentru regim. Autorul subliniază 
„diferenţa de mentalitate” dintre basarabeni și autorităţile sovietice, 
precum și formele de rezistenţă (tacită sau deschisă) care se puteau 
manifesta relativ liber în această perioadă de tranziţie. Deosebit de 
relevantă ni se pare discutarea opoziţiei localnicilor faţă de decizia 
de evacuare a unor localităţi din preajma liniei frontului. Rezistenţa 
populaţiei basarabene era direct proporţională cu abuzurile comise 
de soldaţii sovietici, care continuau să se comporte, deseori, ca într-o 
zonă de ocupaţde ocupaţde ocupa ie. Totuși, chiar în aceste condiţii, imaginea regimului nu 
este univocă: pentru a nu submina definitiv loialitatea populaţ: pentru a nu submina definitiv loialitatea populaţ: pentru a nu submina definitiv loialitatea popula iei, anumi-
te încălcări flagrante erau pedepsite de instanţele militare. O altă formă 
de nemulţumire era legată de taxarea excesivă a gospodăriilor ţărănești, 
politică promovată deliberat pentru a intensifica procesul colectiviză deliberat pentru a intensifica procesul colectiviză ării și 
a finanţa armata sovietică. În fine, autorul atrage atenţia asupra fisurilor 
din interiorul regimului, conflictelor de interese și abuzurilor caracteris-
tice unor instituţii sovietice „de forţă” (de exemplu, NKVD), care afectau 
negativ imaginea regimului. Impresia generală a perioadei este destul de 
ambiguă, iar gradul de pasivitate al populaţ, iar gradul de pasivitate al populaţ, iar gradul de pasivitate al popula iei basarabene nu este nici pe 
departe complet. Mai curând, se poate vorbi despre o adaptare treptată
la un regim privit iniţial cu suspiciune sau indiferenţă.

În articolul său, Tatiana Sârbu redă drama unei alte comunităţi et-
nice care a fost obiectul deportărilor în Transnistria: ţiganii. Tematica 
deportărilor romilor – mult mai redusă ca anvergură decât în cazul 
evreilor –, mai ales ale celor din Basarabia, rămâne în continuare puţin 
cercetată. Tatiana Sârbu analizează cele două recensăminte ale ţigani-
lor care precedă deportarea lor peste Nistru, încercând să formuleze 
unele răspunsuri cu privire la decalajul de cifre oferite de primul și al 
doilea recensământ. Un aspect important al contribuţiei Tatianei Sâr-
bu, care face parte dintr-o cercetare mai amplă, finalizată recent (în 
iunie 2012) cu susţinerea tezei de doctorat la Universitatea Liberă din 
Bruxelles, este legat de rolul lui Ion Antonescu în procesul de discutare 
și adoptare a deciziilor în cadrul Consiliului de Miniștri. 
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Secţiunea a doua ilustrează aplicarea istoriei orale ca metodă de 
recuperare și cercetare a experienţei veteranilor de război și a victi-
melor muncii forţate, precum și a victimelor represiunilor politice. În 
studiile lor care se axează pe o interpretare atentă și uneori sofisticată 
a mărturiilor orale, Irina Rebrova și Ghelinada Grincenko sensibili-
zează cititorul la oportunită cititorul la oportunită ăţile și limitele acestei metode pentru o mai 
profundă studiere a aspectelor vieă studiere a aspectelor vieă ţii cotidiene și pentru o incursiune 
în universul de (auto)reprezentări ale protagoniștilor și victimelor 
conflagraţiei mondiale în ipostaza sa est-europeană. Articolul Irinei 
Rebrova reprezintă o panoramă amplă și destul de completă a stadiului 
actual de dezvoltare a istoriei orale în Federaţia Rusă. Deși își axează 
analiza pe studiul de caz legat de diverse proiecte instituţionale și in-
formale de cercetare a celui de-al Doilea Război Mondial în diferite 
regiuni ale Rusiei, relevanţa acestor reflecţii este, întâi de toate, una 
metodologică. Autoarea demonstrează cât de importante sunt iniţia-
tivele „de jos”, locale pentru recuperarea efectivă a experienţei umane 
a combatanţilor și pentru diversificarea și nuanţarea reprezentărilor 
colective despre „Marele Război pentru Apărarea Patriei” în condiţiile 
de astăzi din Federaţia Rusă. Asemenea iniţiative sunt deosebit de im-
portante în contextul dominaţiei autoritare, în Rusia, a unui discurs 
hegemonic și rigid despre război, care abia dacă permite formularea 
unor viziuni critice sau „incomode” și lasă puţin spaţiu de manevră 
pentru expunerea unor viziuni mai puţin exaltate ale războiului. Deși 
abordarea autoarei poate părea, uneori, necritică sau tributară discur-
sului oficial, distincţia dintre specificul proiectelor educative centrate 
pe cultivarea „virtu„virtu„ ţilor cetăţenești” și strategiile de cercetare ale isto-
ricilor profesioniști rămâne în centrul argumentării, dar indică și limi-
tele aplicării prea entuziaste a istoriei orale fării prea entuziaste a istoriei orale fării prea entuziaste a istoriei orale f ră o prealabilă și necesară 
pregătire profesională. Problemele relaţiei dintre mărturie, istoria ora-
lă și evoluţia memoriei culturale sunt, de asemenea, discutate pe larg 
în acest studiu. În general, nu putem decât subscrie la concluzia Irinei 
Rebrova, conform căreia „Reconstruirea vieţii cotidiene din timpul 
războiului, percepţia militarilor antrenaţi în conflictele militare despre 
aceste conflicte, problemele experienţelor traumatice și posibilele căi 
de a le depăși, toate acestea sunt sarcini care trebuie să fie abordate de 
viitorii istorici ai evenimentelor militare”. O sarcină chiar mai impor-
tantă, am adăuga noi, este acceptarea pluralităţii naraţiunilor despre 
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război, care ar permite deschiderea unor noi orizonturi de cercetare și 
ar pune la îndoială „adevărurile” oficiale. 

Această perspectivă este aprofundată în studiul aplicat al Ghelinada 
Grincenko, care se referă la specificul auto(re)prezentării în istoriile 
orale ale Ost-Arbeiterilor ucraineni strămutaţi forţat în Germania în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Combinând o perspectivă 
instituţională cu una individuală, bazată pe experienţele personale ale 
martorilor, autoarea urmează o tendinţă tot mai evidentă de preocupa-ă de preocupa-ă
re pentru unele categorii de victime anterior ignorate sau marginalizate 
de cercetători. Interesul pentru rolul și locul muncii forţate în angrena-
jul economic nazist este legat și de chestiunea responsabilităţii morale 
(și materiale) a Germaniei pentru experimentele iniţiate de regimul lui 
Hitler. Cercetătoarea preferă să se concentreze pe latura subiectivă și 
„deviantă” a mărturiilor orale, pe percepţia individuală, care nu cores-
punde, deseori, cu „faptele istorice reale”. Astfel, ea identifică trei strate-
gii de „autoprezentare” și construcţie identitară ale persoanelor supuse 
muncii forţate. Prima strategie presupune o „conformare a naraţiunii 
la normele și nivelul de viaţă al societăţii sovietice, la fel și la versiunea 
oficială despre război adoptată în această societate”, nefiind definitorie 
pentru construcţia biografică a acestor persoane. A doua strategie se ba-
zează pe „reabilitarea sinelui cu ajutorul acuzării”, fiind esenţialmente 
auto-victimizantă și justificativă, dar și marcantă pentru auto-percepă pentru auto-percepă ţia 
identitară. În acest caz, experienţa muncii silnice devine un „tabu” și un 
(auto)stigmat pentru persoanele în cauză. În fine, a treia strategie este 
una afirmativă, în care individul apare ca agent activ, ce se opune me-
canismului represiv nazist și adoptă varii tactici de protest, subversiune 
și rezistenţă, răsturnând astfel ierarhiile impuse. O categorie aparte o 
reprezintă mărturiile copiilor implicaţi în munca forţată, caracteriza-
te de o percepţie „directă” a trecutului și de o încărcătură emoţională 
deosebită. Acest studiu este important pentru analiza raportului de in-
terdependenţă dintre amintirile personale și discursul oficial. 

O perspectivă la fel de incitantă în cazul memoriei deportărilor din 
RSSM ne este oferită de articolul semnat de Sanda Șarov și Igor Șarov, 
care utilizează aceeași metodă a istoriei orale în cazul „reconstituirii 
narative” a experienţei traumatice la care au fost supuse victimele de-
portărilor din perioada stalinistă. Chiar dacă textul nu se referă decât 
indirect la perioada propriu-zisă a războiului, valoarea acestei cercetări, 
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care aplică în mod sistematic interviul (sub forma „istoriei vieţii”) ca 
strategie preferată de investigaţie, rezidă în întrebările și reflecţiile teo-
retice fundamentale pe care le prezintă în faţa unui cititor nu tocmai 
obișnuit să mediteze asupra unor concepte devenite deja clasice în isto-
riografia occidentală, precum „memorie colectivă”, „memorie trauma-
tică” sau „traumă culturală”. Dincolo de aceasta, studiul Sandei Șarov și 
al lui Igor Șarov sugerează că, pentru majoritatea popoarelor din Euro-
pa de Est, sfârșitul războiului în 1945 nu a însemnat și sfârșitul drame-
lor colective, nu mai puțin dramatice decât războiul însuși: deportări în 
masă, înfometare deliberată a populației etc. Materialul factologic bogat 
și divers aflat la baza cercetării se axează pe experienţa unui grup social 
relativ restrâns sub aspect numeric, dar foarte important ca liant social 
al comunităţii rurale tradiţionale din Basarabia – „elitele rurale”, adică 
intelectualitatea de la sate și ţărănimea înstărită, afectate în mod pre-
ponderent și disproporţionat de mecanismul represiv sovietic. Dincolo 
de aspectele sociale, autorii urmăresc impactul psihologic și cultural al 
deportărilor, care erau deseori percepute de victime în termenii unei 
rupturi existenţiale și răsturnau universul aparent stabil al valorilor in-
dividuale și colective care definiseră și structuraseră solidarităţile lumii 
rurale interbelice. Strategiile prin care cei deportaţi încercau să con-
frunte sau să depășească această experienţă traumatică nu ne permit 
însă să ră ră ămânem în cadrul unei interpretări victimizante și oarecum 
naive a acestor evenimente. Ca și pentru subiecţii analizei Ghelinada 
Grincenko, reacţia acestor ţărani basarabeni nu se reduce la simpla 
opoziţie dintre „rezistenţă” (activă sau chiar eroică) și „colaborare” cu 
regimul, ci se înscrie într-o „zonă gri” complexă și incertă, care presu-
pune varii strategii de supravieţuire, acomodare, adaptare, compromis, 
tăcere deliberată și chiar, destul de frecvent, interiorizare a mesajului 
promovat de regim. Problema „vinii„vinii„ ” (individuale, colective, transferate 
spre Celălalt sau auto-asumate) apare ca un mecanism psihologic pri-
mordial pentru aceste persoane, în majoritate marcate de strămutarea 
forţată în Kazahstan sau în regiunile nordice ale Rusiei. Cercetătorul 
care se apropie de astfel de teme ar trebui să recunoască „narativitatea 
subiectivă” a celor intervievaţi drept o sursă ambiguă, extrem de ma-
leabilă și mereu surprinzătoare a modului de constituire a „socialului” 
în condiţii-limită. De altfel, este și o misiune expresă a istoriei orale, pe 
care acest studiu și-o asumă întru totul și o realizează exemplar.
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Memoria și comemorarea celui de-al Doilea Război Mondial în 
Vestul și Estul Europei constituie obiectul de studiu al lui Mark San-
dle, Ludmilei Coadă și Tatianei Jurjenko. Această secţiune analizează 
dinamica discursului oficial referitor la al Doilea Război Mondial sub 
aspect comparativ și problematizează noţiunile legate de percepţia 
schimbătoare a războiului în societăţile din Vestul și Estul Europei, 
la nivel naţional și regional. Spre deosebire de studiile anterioare, care 
privilegiază perspectiva „de jos”, metoda de bază a celor trei autori 
sus-menţionaţi este analiza discursurilor și reprezentărilor (inclusiv 
vizuale). „Firul roșu” al acestor lucrări este reflecţia asupra „politicii 
istoriei” și „politicii memoriei”, care se identifică de cele mai multe ori 
cu construcţia sau consolidarea identităţii naţionale, aflate însă într-
un constant proces de negociere cu identităţile concurente (fie că aces-
tea sunt imperiale, ca în cazul Marii Britanii, fie că de sorginte sovie-
tică, așa cum se manifestă în Rusia/Ucraina sau Republica Moldova). 
Cadrul comparativ pe care îl oferă aceste tratări ale ceremoniilor ofi-
ciale, complexelor memoriale sau muzeelor unui cercetător interesat 
de „politica istoriei” în Europa este extrem de binevenit. 

Mark Sandle subliniază caracterul instabil și condiţionat politic 
al reprezentărilor britanice despre al Doilea Război Mondial. Selec-
tând, drept studiu de caz, comemorarea Zilei Victoriei Europene în 
Marea Britanie postbelică, el urmărește „naţionalizarea” treptată a 
memoriei victoriei în al Doilea Război Mondial, care se transformă 
dintr-un „patrimoniu simbolic” comun al Aliaţilor într-o experienţă 
„naţională” britanică, pe măsura radicalizării războiului rece după 
1946 și a transformărilor profunde din societatea britanică din pe-
rioada postbelică. Comemorarea Războiului și a Victoriei în sfera pu-
blică din Marea Britanie invocă trei teme recurente, care încadrează 
discursul oficial și transformă treptat „mitul războiului” într-un in-
strument de consolidare a memoriei naţionale colective: 1) războiul 
ca sacrificiu; 2) „războiul bun” al Marii Britanii (care privilegiază ex-
clusiv experienţele de război britanice și tinde să minimalizeze con-
tribuţia altor aliaţi) și 3) „războiul întregului popor”, care întruchipa 
un fragil „consens social-democrat”, instaurat de guvernul laburist 
postbelic. Acest consens sublinia unitatea comunităţii politice și na-
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ţionale britanice în faţa asaltului nazist și funcţiona, în acest fel, ca 
un echivalent simbolic al mitului francez al Rezistenţei. Consensul a 
fost însă distrus de guvernul conservator al lui Margaret Thatcher, 
care (și aici se impune o altă paralelă – cu cazul guvernului Kohl 
din Germania Federală în anii ’80) a încercat să rescrie istoria răz-
boiului prin accentuarea discursului patriotic în versiunea lui Win-
ston Churchill. În general, Mark Sandle reușește să schiţeze o ima-
gine complexă a memoriei războiului în cazul britanic, reflectând și 
asupra evoluţiilor recente, care, pe de o parte, încearcă să re-înscrie 
memoria britanică într-un cadru pan-european și, pe de altă parte, 
apelează la tema sacrificiului, re-devenită actuală în contextul „răz-
boiului împotriva terorismului” și a diplomaţiei „morale” a lui Tony 
Blair. După cum ne atenţionează autorul, „naţionalizarea” războiului 
în Marea Britanie înseamnă și o strategie de „suprimare colectivă” a 
memoriei și împiedică o dezbatere substanţială, suspendând societatea 
britanică în lumea iluzorie a sindromului post-imperial.

În studiul său despre reprezentarea celui de-al Doilea Război 
Mondial în muzeele din Republica Moldova, Ludmila Coadă îmbină 
abordarea descriptivă, axată pe inventarierea colecţiilor muzea-
le, cu dimensiunea analitică, ce urmărește schimbările la nivelul 
„politicii memoriei” în perioada postsovietică. Spre deosebire de 
alţi autori, Ludmila Coadă acordă o atenţie deosebită conceptului 
expoziţional specific muzeelor din Republica Moldova în perioada 
post-independenţă, conchizând că mesajele educative promovate 
de majoritatea instituţiilor de profil din Republica Moldova rămân 
încă într-o fază de incertitudine și tranziţie în raport cu perioada 
sovietică. Totodată, se remarcă o preocupare sporită pentru latura 
cotidiană a experienţei războiului, mai ales în legătură cu sincroni-
zarea treptată (deși incompletă) a complexelor muzeale din Repu-
blica Moldova cu modelele interactive și informative dominante în 
Europa Occidentală. Pe lângă dimensiunea civică și educaţională, 
funcţia muzeelor este indisolubil legată de mesajul politic și identi-
tar ce ține de priorităţile proiectelor de construcţie naţională (după 
cum a demonstrat în mod convingător încă Benedict Anderson). 
Astfel, muzeele rămân, prin excelenţă, „locuri ale memoriei” folosite 
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de stat sau (mai rar) de societatea civilă pentru inculcarea anumi-
tor valori sau laturi ale memoriei colective și nu pot fi, în principiu, 
neutre din acest punct de vedere. Ele pot însă reflecta pluralitatea 
și varietatea naraţiunilor istorice. În acest sens, cazul moldovean nu 
este excepţional. Deosebit de instructivă ni se pare comparaţia dintre 
muzeele moldovene și Muzeul Etnografic din Bender, aflat sub con-
trolul Transnistriei. În acest muzeu mesajul triumfalist elaborat în 
epoca sovietică a rămas intact, reproducându-se clișeele discursului 
oficial hegemonic din URSS (cu o anumită tentă locală). Însă atunci 
când autoarea compară această „politizare” făţișă a expoziţiei muzea-
le cu situaţia (aparent) mai favorabilă din restul Republicii Moldova, ar 
trebui să nu uităm că este vorba de o diferenţă de grad, nu de esenţă. 
Muzeele rămân „locuri ale memoriei” profund ambigue și contestate 
în cadrul „bătăliilor pentru memorie” din Republica Moldova.

O altă ipostază a „naţionalizării culturii memoriei” este prezentată 
în fascinantul articol al Tatianei Jurjenko, care meditează asupra 
proceselor complicate de construire a memoriei colective în spaţiul 
de „frontieră” dintre Rusia și Ucraina, analizând minuţios două ca-
zuri aparent opuse, dar și complementare, de „spaţii ale memoriei”: 
regiunea Belgorod din Federaţia Rusă și regiunea Harkiv din Ucrai-
na, aflate în prezent la graniţa dintre cele două state, dar conectate 
de multiple legături economice, culturale și (geo)politice atât în pe-
rioada sovietică, cât și după 1991. Raportul celor două regiuni cu mo-
delele „memoriei colective” construite la centru este destul de diferit: 
dacă în cazul Rusiei avem un consens general acceptat cu privire la 
istoria războiului, iar vocile „disidente” sunt marginale, în cel mai 
bun caz, atunci în cel ucrainean „războaiele memoriei” sunt omni-
prezente, iar teme precum foametea din anii ’30 („Holodomorul”) 
sau rolul Armatei Insurecţionale Ucrainene (UPA) și al Organizaţiei 
Naţionaliștilor Ucraineni (OUN) între 1939 și 1945 rămân profund 
antagonizante și problematice în sfera publică de la Kiev. La nivel 
local însă, această situaţie generală este interpretată în moduri foarte 
diferite. Regiunea de frontieră ruso-ucraineană este în miezul con-
flictelor geopolitice dintre „proiectul european” și diversele ideologii 
panslaviste care își găsesc susţinători la nivel local. Dincolo de nive-
lul „macro”, „elitele locale, preocupate de imaginea regiunii, stabi-
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litatea politică și suportul electoral al populaţiei, au motive proprii 
pentru instrumentalizarea memoriei despre război. După cum arată 
comparaţia dintre cele două provincii, Harkiv și Belgorod, formarea 
„culturii memoriei regionale” este influenţată nu doar de diversitatea 
resurselor simbolice accesibile și de priorităţile politicilor naţionale 
ale memoriei, dar și de specificităţile conducerilor locale, de nivelul 
pluralismului politic, precum și de existenţa concurenţei și de nivelul 
de dezvoltare al societăţii civile. Toate aceste „câmpuri de forţe” se 
reflectă la nivelul simbolismului spaţiilor memoriale din cele două 
regiuni, respectiv al memorialului „Câmpia de la Prohorovka” (Bel-
gorod) și al „Columnei Mareșalului Konev” de la Harkiv.

Volumul se încheie cu un șir de reflecţii sintetice asupra cazuri-
lor german și francez de „depășire a trecutului.” Autoarea acestui 
articol este Jutta Scherrer, expert recunoscut în domeniu, profesor 
la EHESS (Paris) cu o deschidere unică asupra celor două culturi, 
ceea ce îi permite să urmărească firul „politicii istoriei” în Franţa și 
Germania (Federală și Democrată, iar apoi reunificată) după 1945. 
Modelul german este deseori invocat ca exemplu paradigmatic de 
„depășire a trecutului” și „reconciliere”, mai ales în cazul societăţilor 
est-europene aflate în căutarea unor repere identitare și de coeziune 
socială după 1989. Se uită însă la fel de des cât de lent și anevoios a 
fost procesul de „distanţare de trecut” în Germania postbelică și câte 
dezbateri, controverse și interpretări antagonice au existat în acest 
sens. Comparaţia cu Franţa este și mai revelatoare: abandonarea 
„mitului fondator” al Rezistenţei și admiterea colaboraţionismului 
ca fenomen constitutiv al experienţei colective franceze sub regimul 
de la Vichy a necesitat, mai întâi, apariţia „bombei intelectuale” a lui 
Henry Rousso la sfâHenry Rousso la sfâHenry Rousso la sf rșitul anilor ’806, iar sfera politică a fost reticentă 
(dacă nu chiar ostilă) până la mijlocul anilor ’90, când declaraţiile 
președintelui Jacques Chirac au inaugurat o nouă fază a „politicii me-
moriei” în Franţa. Din acest punct de vedere, articolul Juttei Scher-

6  Este vorba de cartea lui Henry Rousso, The Vichy Syndrome: History and Memory 
in France since 1944. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1987/1994, care 
a relansat întreaga dezbatere asupra memoriei și responsabilităţii colective franceze 
după cel de-al Doilea Război Mondial.
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rer este nu numai un studiu de caz comparativ a două ţări europene 
care și-au asumat trecutul în mod diferit, deși convergent (în ultimă 
instanţă), ci și o meditaţie sofisticată asupra multiplelor definiţii po-
sibile ale „politicii istorice”. Definiţia cea mai cuprinzătoare a acestei 
noţiuni include nu doar subordonarea disciplinei istorice factorilor 
politici, nu numai formarea și consolidarea unei viziuni normative 
despre lume, ci și transmiterea experienţei și memoriei colective a 
unei societăţi, dar și investigarea manipulării interpretărilor istorice 
și transformării lor în instrumente ale luptei politice. Astfel, discuta-
rea unei controverse academice cu răsunătoare reverberaţii politice 
din Germania anilor ’80 – „dezbaterea istoricilor” (Historikerstreit(Historikerstreit( ) Historikerstreit) Historikerstreit
– reprezintă o temă centrală a articolului. La sfâa articolului. La sfâa articolului. La sf rșit, cititorul rămâne 
în faţa aceleiași întrebări pe care și-o pune autoarea: și totuși poate că
vestitul istoric francez Marc Bloch (executat de naziști în 1944) avea 
dreptate atunci când afirma că germanii „își trăiesc mai intens amin-
tirile lor colective, în timp ce francezii, de veacuri, sunt mai înclinaţi 
spre pragmatism”.

Această întrebare este, desigur, una retorică, cel puţin pentru is-
torici. În loc de concluzie ar putea fi invocată „asimetria memoriei” 
dintre Occidentul și Estul Europei, despre care vorbea regretatul is-
toric britanic Tony Judt, valabilă și pentru al Doilea Război Mondial 
(și chiar centrată pe evenimentele de atunci). Însă, dincolo de sim-
pla constatare a acestui fenomen (sau chiar de condamnarea sa), el 
trebuie mai întâi cercetat și descifrat. Sperăm că această culegere de 
studii va contribui, cel puţin parţial, la atingerea acestui obiectiv7.

Andrei CUȘCO

7 Volumul de faţă cuprinde o parte dintre lucrările Conferinţei Internaţionale Me-
moria celui de-al Doilea Război Mondial în Europa, organizată la Universitatea 
Pedagogică de Stat din Chișinău în mai 2011. Acest eveniment academic a marcat o 
nouă etapă în reflecţia asupra acestei teme încă destul de controversate și „fierbinţi” 
în contextul Republicii Moldova.
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Par tea  I

Propagandă, politici represive,
reprezentări colective, 1941-1945

A nton MIOA R A

Dincolo de Nistru. 
Politică etnică și reconstrucţie identitară1

În urma semnării Pactului Ribbentrop-Molotov, România își 
pierdea, în vara lui 1940, frontierele la est, la vest și în sud. Peste 
numai un an, în iunie 1941, își redobândea granița sa estică, ceea ce 
însemna reașezarea acesteia pe linia Nistrului. Limită a expansiu-
nii comunismului, Nistrul devenea și limita teritorială a României 
spre est2. Recuperarea frontierei de pe Nistru însemna, totodată, o 
revanșă împotriva unei fatalităţi date de vecinătatea cu Rusia. Im-
portanţa acestuia ca frontieră defensivă, bastion al creștinătăţii, a 
fost supradimensionată în perioada de început a războiului. Drep-
turile istorice ale românilor în aceste teritorii, vechimea civilizaţiei 
și permanenţa lor au fost invocate ca principale argumente ale ne-
cesităţii extinderii suveranităţii dincolo de linia Nistrului.

Continuarea războiului alături de Germania presupunea însă
trecerea dincolo de o graniţă, considerată legitimă, și construirea 
unei geografii simbolice, care să justifice prezenţa trupelor române 

1 Articol publicat în Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei bilaterale a istoricilor 
din România și Rusia (Cluj-Napoca, 6-11 septembrie 2010), coord. Ioan-Aurel Pop, 
Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, 
2011, p. 275-290.

2 Florin Ţurcanu, Bessarabie, Transnistrie. Représentation d’une frontière constestée 
(1916-1944), Frontières du communisme. Mythologies et réalités de la division de 
l’Europe de la r’Europe de la r’ évolution d’Octobre au mur de Berlin, sous la direction de Sophie 
Coeuré et Sabine Dullin, Paris, 2007,Coeuré et Sabine Dullin, Paris, 2007,Coeuré et Sabine Dullin, Paris, 2007  p. 133.
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pe teritoriul sovietic. Transnistria s-a dovedit a fi o adevărată pro-
vocare pentru guvernul de la București. Posibilitatea ca acest terito-
riu să intre sub administraţie românească a fost avansată, conform 
mărturiei lui Ion Antonescu din timpul interogatoriilor de la Mos-
cova, încă din mai 1941, atunci când s-a discutat, la Berlin, planul 
de atac împotriva Uniunii Sovietice3. Ea a fost reluată la puţin timp 
după eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord, Hitler propunând 
autorităţilor române să preia întreaga zonă dintre Nistru și Nipru. 
Raoul Bossy, reprezentantul României la Berlin, îl avertiza pe Ion 
Antonescu că oferta germană era una înșelătoare, România fiind 
împinsă în mod voit dincolo de Bug4.

La București însă se știa prea puţin despre planurile germane 
pentru teritoriile din est. Mihai Antonescu solicita lui Raoul Bossy, 
la 15 iulie 1941, să obţină informaţii cât mai amănunţite asupra in-
tenţiilor germane: „Este de cea mai mare importanţă ca guvernul 
român să-și formuleze la timp punctul său de vedere pentru a nu fi 
depășit de evenimente. [...] În orice caz veţi lua dispoziţie și veţi in-
sista asupra interesului direct și legitim al României de a participa 
la reglementarea problemelor rusești și asupra drepturilor noastre 
de a obţine, în schimbul sacrificiilor și jertfelor militare, o sporire și 
o îmbunătăţire a poziţiei noastre internaţionale”5. Răspunsul opti-
mist al lui Raoul Bossy a sosit la București în numai cinci zile. Din 
discuţiile pe care le avusese cu reprezentanţi ai Ministerului Afa-
cerilor Externe german, Raoul Bossy considera că atât chestiunea 
românilor transnistreni, cât și posibilitatea unei graniţe comune cu 
Germania prin Pocuţia erau privite cu simpatie în cercurile oficiale 
germane: „Mi s-a dat a înţelege că limitele întinderii României spre 
est și nord-est ar putea forma un interesant subiect de discuţie între 
noi și Germania cu posibilităţi pentru noi de a căpăta soluţii foarte 

3 „Tot atunci a mai spus [Hitler, n. n.] că pentru ajutorul nostru în război, România 
va putea să ocupe și să administreze alte teritorii sovietice până la Nipru”. Ediţie de 
Radu Ioanid, Lotul Antonescu în ancheta SMERȘ, Moscova, 1944-1946. Documente 
din arhiva FSB, Iași, Editura Polirom, 2006, p. 92.

4 Raoul Bossy, Jurnal, Editura Enciclopedică, București, 2001, p. 52.
5 „Telegramă cifrată”, Legaţia României de la Berlin, 15 iulie 1941, în AMAE, Fond 

Conferinţa Păcii, vol. 322, f. 2.
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avantajoase”6. Singura capcană o reprezenta schimburile de popu-
laţie, care ar fi avantajat planurile diplomaţiei ungare. O extindere 
a teritoriului României către est prin preluarea chiar și a Pocuţiei 
însemna că românii din Transilvania puteau fi transferaţi în noile 
teritorii, ceea ce ar fi dus la pierderea totală a regiunii de vest, un 
scenariu pe care guvernul de la București dorea să-l evite.

Încă din timpul tratativelor româno-germane din iulie 1941, refe-
ririle la Transnistria ca spaţiu distinct au crescut simţitor. Ministe-
rul Propagandei a editat o gazetă specială, intitulată „Transnistria”, 
fiind evidenţiate printr-un material documentar bogat permanen-
ţele românești în această regiune7. Frontiera politică orientală era 
mutată pe linia Bugului. Istoricii erau chemaţi să aducă argumente 
documentare și arheologice. De exemplu, în primul număr al ga-
zetei din 29 iulie 1941, Onisifor Ghibu considera depășită formula 
lui Mihai Eminescu „de la Nistru pân’ la Tisa”, subliniind că, din 
perspectiva prezenţei românești, frontiera trebuia deplasată pe linia 
Bugului, tocmai pentru a contribui la salvarea elementului româ-
nesc, dar și a civilizaţiei europene: „[...] Dar o dovadă atât de grăi-
toare este și conștiinţa moldovenilor de peste Nistru, care în acest 
răstimp s-a întărit nespus de mult și care cere cu stăruinţă, acum, 
ca hotarul răsăritean al statului român să se mute spre Bug, spre a 
putea salva și românismul de acolo și civilizaţia europeană. Intrăm 
astăzi, după mai puţin de un sfert de veac, în pragul realizării visu-
lui de odinioară. Astăzi putem spune făzi putem spune făzi putem spune f ră nicio teamă și făi făi f ră niciun 
fel de rezervă că formula eminesciană de la Nistru până la Tisa” este 
învechită. Neamul nostru trebuie să privească spre Bug. [...] Româ-
nia de mâine trebuie să cuprindă în hotarele sale pe toţi românii și 
numai românii”8. În opinia sa, frontiera politică a României urma 

6 „Telegramă cifrată”, Legaţia României de la Berlin, 20 iulie 1941, în Ibidem, f. 8.
7 Vezi în același context și seria de articole publicate în „Glasul Nistrului” semnate de S. 

Mehedinţi, Drepturile noastre (16 august 1942), Al. Lascarov-Moldoveanu, Drepturile noastre (16 august 1942), Al. Lascarov-Moldoveanu, Drepturile noastre De ce am 
trecut Nistrul? (4 octombrie 1942), Ilie I. Mirea, trecut Nistrul? (4 octombrie 1942), Ilie I. Mirea, trecut Nistrul? Un focar de românism (4 octombrie 
1942), Onisifor Ghibu, Transnistria și Transilvania (18 noiembrie 1942), Constantin C. 
Giurescu, Populaţia moldovenească de la Gura Niprului și a Bugului în veacurile XVII și 
XVIII (30 mai 1943), Ștefan Ciobanu, Românii de la rănii de la rănii de la r sărit de Nistru (23 iunie 1943).

8 Onisifor Ghibu, O formulă depășită: „de la Nistru până la Tisa”, în „Transnistria. Gazeta 
redeșteptării naţionale a românilor dintre Nistru și Bug”, an I, nr. 1, 29 iulie 1941.
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să se suprapună la est unei frontiere etnice a românităţii, ceea ce ar 
fi justificat înglobarea acestui teritoriu în statul român. Era o reîn-
toarcere firească, după mai multe secole, într-un context istoric ce 
nu trebuia nicidecum irosit. Onisifor Ghibu își susţinea argumen-
taţia pornind de la numărul mare al românilor, estimat la aproape 
un milion, ceea ce făun milion, ceea ce făun milion, ceea ce f ră îndoială că era o exagerare. În opinia sa, 
„eliberarea” acestei regiuni însemna o revenire firească, logică, la 
graniţele naturale, Transnistria reprezentând o prelungire naturală 
a Moldovei către est. 

În paginile gazetei s-au regăsit contribuţiile unora dintre cei 
mai importanţi intelectuali ai vremii: Ion Nistor, Radu Vulpe, Ilie 
Minea, G. Popa-Lisseanu, N. P. Smochină, I. Petrovici, Constantin 
Holban, Gh. Bezviconi9. Totodată, era reluată seria articolelor pu-
blicate de Nicolae Iorga în „Neamul Românesc” sub titlul Românii 
de peste Nistru. Lămuriri pentru a-i ajuta în lupta lor.n lupta lor.n lupta lor

În opinia lui Radu Vulpe, Nistrul era frontiera legitimă a Mol-
dovei istorice, fiind prin excelenţă o barieră a creștinătăţii: „Avem 
dreptul la Transnistria fiindcă este o veche ţară moldovenească, 
fiindcă este pământul românesc pe care l-au pus în valoare atâtea 
generaţii de moldoveni, fiindcă este de acoperire necesară pentru o 
liniștită dezvoltare a vieţii românești la Gurile Dunării, fiindcă e în 
interesul civilizaţiei europene ca această zonă să fie scoasă de sub 
nefastele influenţe ale Eurasiei și fiindcă a fost liberată și sfinţită 
prin jertfele eroice ale ostașilor români. Avem dreptul să facem din 
Moldova transnistreană o provincie a României în care să adunăm 

9 N.P. Smochină, Românii de peste Nistru (29 iulie 1941); Temeiuri de unitate româ-
nească până la Bug (4 august 1941); Ion N. Nistor, la Bug (4 august 1941); Ion N. Nistor, la Bug Vechimea românilor transnistreni
(11 august, 17 august 1941); Constantin Moisil, Pe urmele lui Burebista (25 august 
1941); I. Dumitrașcu, Graniţele etnice românești (25 august 1941); Radu Vulpe, Ol-
bia, o străveche cetate ionică din Transnistria (22 septembrie 1941); G. Popa-Lis-
seanu, Expansiune sau extensiune? Românii din Transnistria (22 septembrie 1941); 
I. Minea, Frontiera noastră politică la Bug (6 octombrie 1941); Ion I. Nistor, la Bug (6 octombrie 1941); Ion I. Nistor, la Bug De ce 
luptăm dincolo de Nistru (15 octombrie), Radu Vulpe, De unde vine numele Odessei,
I. Petrovici, Pentru valorificarea hotarului etnic (4 noiembrie), Radu Vulpe, Pentru valorificarea hotarului etnic (4 noiembrie), Radu Vulpe, Pentru valorificarea hotarului etnic Tyra-
getia. Numele antic al Transnistriei (4 noiembrie 1941); Nicolae Marin Dunăre, Ni-
stru-Bug, spaţiul răsăritean românesc (4 noiembrie 1941); Radu Vulpe, nesc (4 noiembrie 1941); Radu Vulpe, nesc Cu Herodot 
în Transnistria (17 noiembrie 1941); Onisifor Ghibu, Românii de dincolo de Bug (24 nii de dincolo de Bug (24 nii de dincolo de Bug
noiembrie 1941); A. Andrei, Politica etnică a României (24 noiembrie 1941).
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toate insulele de români răspândite în decursul veacurilor pe în-
tinsele șesuri rusești de dincolo de Bug”10. Radu Vulpe considera 
Transnistria avanpostul Daciei în Europa. Medievistul Ilie Minea 
scria în octombrie 1941, după căderea Odesei, că, pentru a doua 
oară în istorie, românii aveau misiunea de a fixa frontiera lumii 
creștine: „Cu vremea hotarul politic românesc s-a stabilit definitiv 
la Nistru, dând înapoi pe tătari. Pentru a doua oară noi, românii, 
stabilim și păzim hotarul lumii creștine europene, căci hotarul de 
la Nistru contra tătarilor era și hotar creștin”11.

La 15 august 1941, Mihai Antonescu remitea oficiilor diplomati-
ce ale României un set de instrucţiuni menite să justifice acţiunea 
militară a României dincolo de linia Nistrului. Erau prezentate trei 
motivaţii: 1. consolidarea graniţelor la est și reducerea capacităţii 
de ripostă a armatei sovietice prin distrugerea fortificaţiilor de pe 
Nistru; 2. protecţia populaţiei românești aflate dincolo de Nistru, 
estimată la peste un milion de români; 3. implicarea României în 
proiectele de reconstrucţie politică și teritorială a teritoriului so-
vietic12. Mihai Antonescu insista să se înţeleagă că guvernul român 
acceptase numai formula unei ocupaţii militare: „Guvernul român 
a informat guvernul Reichului german că până la soluţia definitivă 
rusă el nu poate formula soluţii teritoriale definitive peste Nistru și 
că în niciun caz nu va îngădui să se șoptească – cu atât mai puţin să 
se creadă – că o sporire teritorială peste Nistru, oricât ar fi legitimă 
prin masele compacte de români din Republica Moldovenească, ar 
putea să însemne reducerea sau amânarea cererii României de a i se 
retroceda Ardealul pierdut în 1940 [...]. Insistaţi asupra faptului că 
teritoriul românesc a fost cotropit de URSS; Basarabia și Bucovina 
de Nord ne-au fost răpite făpite făpite f ră niciun act de ostilitate sau provocare 
din partea noastră și că Molotov pregătea altă invazie în România
în vara anului 1940”13.

10 Radu Vulpe, Trebuie să rămânem în Transnistria, în „Transnistria”, 18 noiembrie 
1941.

11 I. Minea, Frontiera noastră politică la Bug, în „Transnistria”, din 6 octombrie 1941.la Bug, în „Transnistria”, din 6 octombrie 1941.la Bug
12 „Telegramă cifrată”, Legaţia României de la Washington, 15 august 1941, în AMAE, 

Fond Conferinţa Păcii, vol. 319, f. 161-163.
13 Ibidem.
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„Lipsa mijloacelor și a personalului calificat” l-au determinat pe 
Ion Antonescu să își asume numai administrarea teritoriului dintre 
Nistru și Bug, pentru restul regiunii (partea dintre Bug și Nipru) 
urmând să fie menţinute trupe pentru asigurarea ordinii. Antones-
cu cerea să se precizeze ce drepturi și ce responsabilităţi reveneau 
administraţiei românești în Transnistria14. Statutul regiunii a fost 
definitivat prin acordul de la Tiraspol (19 august), care prevedea in-
stituirea administraţiei românești între Nistru și Bug, și completat 
prin convenţia de la Tighina (30 august), prin care germanii preluau 
controlul asupra liniilor de cale ferată și al portului Odesa15. 

La 17 octombrie 1941, prin decret oficial era înfiinţat Guvernă-
mântul Transnistriei cu capitala la Odesa, pus sub conducerea lui 
Gh. Alexianu. Convenţia de la Tighina nu cuprindea nicio menţiu-
ne referitoare la o eventuală încorporare a Transnistriei la România. 
Rezervele guvernului de la București își au originea într-o dublă 
motivaţie: pe de o parte, refacerea graniţelor presupunea numai re-
dobândirea teritoriilor pierdute în 1940, iar pe de altă parte, neu-
tralizarea pericolului sovietic, fătralizarea pericolului sovietic, fătralizarea pericolului sovietic, f ră a se anexa însă teritorii în est. 
Transnistria putea fi folosită ca monedă de schimb în eventualitatea 
unei revizuiri a dictatului de la Viena, caz în care aceasta putea fi 
cedată Ucrainei, iar Ungaria ar fi fost compensată prin încorpora-
rea celor două raioane din Galiţia, Stanislaw și Kolomeea16. 

În faţa zvonurilor tot mai insistente că Germania va oferi Ro-
mâniei compensaţii teritoriale în est, Mihai Antonescu a remis, la 
13 octombrie 1941, prin șeful Legaţiei României de la Berlin, Raoul 
Bossy, un set de instrucţiuni referitoare la atitudinea guvernului 
României în privinţa Transnistriei. Se preciza că: 1. guvernul ro-

14 Antonescu-Hitler. Corespondenţă și întâlniri inedite (1940–1944), vol. I, București, 
Coresi, 1991, p. 116, 119-121.

15 Vezi „Înţelegeri asupra siguranţei administraţiei și exploatării economice a terito-
riilor între Nistru și Bug (Transnistria) și Bug și Nipru (regiunea Bug-Nipru), Tighi-
na, 30 august 1941”, în AMAE, Fond Conferinţa Păcii, vol. 322, f. 243-247.

16 Alexander Dallin, Odessa, 1941-1944. A Case Study of Soviet Territory under Foreign 
Rule, Iași, 1998, p. 17, 19-21. ANIC, Fond Vasile Stoica, dos. I 198, f. 1-4. În compo-
nenţa regiunii intrau 64 de raioane pe cuprinsul a 13 judeţe, toate fiind conduse de 
administratori români. Vezi și declaraţia lui Gh. Alexianu din timpul interogatoriului 
de la Moscova în Lotul Antonescu în ancheta SMERȘ, Moscova, 1944-1946..., p. 135.
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mân nu-și fixa punctul de vedere teritorial dincolo de Nistru, de-
cât după aflarea soluţiei problemei rusești; 2. trecerea Nistrului nu 
putea fi asociată cu drepturile României la vest; 3. Transilvania era 
un teritoriu „știrbit în împrejurări internaţionale care nu aparţin 
regimului Mareșalului Antonescu”17. Totodată, Mihai Antonescu 
sublinia că nu existase nicio declaraţie publică care să confirme do-
rinţa guvernului de la București de a anexa teritorii dincolo de Ni-
stru: „Poziţiunea juridică pe care ne-am așezat este aceea de ocupa-
ţie militară”. Eforturile s-au canalizat pe două direcţii: problemele 
de populaţie din toate provinciile istorice și eventuale rectificări de 
frontieră pentru conturarea unei frontiere etnice18. 

Recensământul realizat în decembrie 1941 nu susţinea însă tezele 
fanteziste publicate în paginile revistei „Transnistria”. Dintr-o popu-
laţie de 2.326.224, 1.775.373 erau ucraineni și doar 197.687 erau mol-
doveni. Sabin Mănuilă a cerut ca datele recensământului, dat fiind 
caracterul lor provizoriu, să nu fie făcute publice. Motivul era mai 
mult decât evident. Situaţia era cunoscută încă din iulie 1941, când 
lui Mihai Antonescu i-a fost înmânată o sinteză, intitulată Problema 
frontierelor noastre orientale, în care se arăta că anexarea unui teri-
toriu locuit de o populaţie majoritar ucraineană risca să compromită 
relaţiile cu viitorul stat ucrainean. Secretarul general al Ministeru-
lui Afacerilor Străine, Alexandru Cretzianu, autorul sintezei, ridica 
o problemă fireascproblemă fireascproblemă ă: „Este sau nu oportun pentru interesele perma-
nente ale României să formulăm revendicări al căror efect ar fi de a 
ni se atribui teritorii de peste Nistru sau teritorii aparţinând fostului 
stat polonez?”19. În opinia sa, prezenţa unei minorităţi slave masive 

17 Gh. Apud Buzatu, Mareșalul Ion Antonescu în faţa istoriei, I, Iași, 1990, p. 294–
295; Raoul Bossy, Jurnal (2 noiembrie 1940 – 9 iulie 1969), București, Editura 
Enciclopedică, p. 72-74.

18 În noiembrie 1942, Ministerul Afacerilor Externe își proiecta activitatea postbelică 
din perspectiva a trei coordonate: elaborarea de lucrări știinţifice care să susţină 
revendicările pentru tot spaţiul locuit de români, realizarea de sinteze referitoare la 
statutul României în Europa Centrală și de Sud-Est și dosare ale chestiunilor econo-
mice. De remarcat că pentru Transnistria era programată o singură lucrare, ANIC 
fond Vasile Stoica, Transnistria și românismul ei, dosar I 98, f. 18, 25.

19 Vitalie Văratec, Nistru, margine de ţară, în „Dosarele Istoriei”, nr. 6/1998, p. 23-26. 
Vezi și documentul în ANIC, Fond Vasile Stoica, dosar I 98, f. 2-11.
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ar fi sporit vulnerabilităţile statului român faţă de statele slave, care 
„puteau realiza un consens politic împotriva României”. Mai mult, 
securitatea și echilibrul la est ar fi fost profund afectate și ar fi slăbit 
șansele de a recupera teritoriul pierdut în favoarea Ungariei: „Com-
pensaţiile ce s-ar acorda României dincolo de Nistru ar trebui urmate 
de noi concesii teritoriale ce s-ar face Ungariei în Transilvania”.

Alexandru Cretzianu propunea stabilirea frontierei pe Nistru și 
realizarea unui schimb de populaţie între ucrainenii din nordul Basa-
rabiei și Bucovinei și românii din Transnistria. Astfel, statul ucrainean 
nu ar mai fi ridicat pretenţii teritoriale faţă de România. Mihai Anto-
nescu s-a arătat sceptic faţă de disponibilitatea viitorului stat ucrai-
nean de a ajunge la o înţelegere în privinţa chestiunilor teritoriale.

Statutul teritoriilor din est, precum și planurile Reichului pentru 
organizarea teritoriului sovietic au preocupat mediile diplomatice 
românești. Este și cazul lui Vasile Grigorcea, care, în august 1941, ani-
mat de perspectiva unei victorii germane, elabora un studiu asupra 
reorganizării politice a teritoriului sovietic. Existau, în opinia sa, două 
scenarii agreate de Reich: pe de o parte, colonizarea progresivă și sis-
tematică cu populaţie germană, iar pe de altă parte, împărţirea Rusiei 
Sovietice în mai multe state, mai mult sau mai puţin independente, și 
între care Ucraina ar fi deţinut un loc special20. Transformarea Rusiei 
într-o colonie germană era favorizată atât de condiţiile războiului (re-
ducerea masivă a populaţiei masculine mature), cât și de impunerea 
unei politici speciale care să asigure o creștere controlată a populaţiei 
autohtone. În opinia lui Grigorcea, spaţiul sovietic ar fi fost germani-
zat pe parcursul a două-trei generaţii: „Colonizarea elementului ger-
man s-ar face prin creări de ferme mari și mijlocii distribuite foștilor 
combatanţi merituoși. De la aceste ferme bogate și puternice ar iradia 
apoi noua viaţă germană. Precum în Evul Evul E Mediu marile regiuni slave 
din estul Germaniei, ca Brandenburgul, Pomerania, Meklenburgul, 
Silezia și Prusia, au fost germanizate prin metoda marilor proprietăţi 
feudale, tot așa va trebui să se procedeze și de data aceasta, bineînţeles, 
cu oarecari variante adaptate timpurilor moderne”21.

20 AMAE, Fond Conferinţa Păcii, vol. 221, f. 152.
21 Ibidem, f. 153.
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Reorganizarea teritorială a spaă a spaă ţ a spaţ a spa iului sovietic privea în mod direct și 
România, care urma să asimileze o importantă masă masă ă slavă slavă ă. Pornind de 
la constatarea că influenţele slave afectaseră rasa românească, Vasile 
Grigorcea propunea „depopularea metodică” a populaţa populaţa popula iei slave printr-
un proces masiv de colonizare cu populaţun proces masiv de colonizare cu populaţun proces masiv de colonizare cu popula ie românească. Dar ș. Dar ș. Dar i îi îi n ca-
zul acestui scenariu pericolul era același semnalat și de Raoul Bossy: 
împingerea României către est ătre est ă și cedarea, în favoarea Ungariei, a teri-
toriilor de la vest. Grigorcea avertiza că ideea era privită cu simpatie în 
cercurile italiene și germane, care o vedeau ca soluţie pentru rezolvarea 
diferendului „plicticos” româno-ungar22: „În afară de aceasta trebuie 
să ne gândim și la faptul că o Românie, supra-ocupată la nord-est cu 
o problemă demografică de o importanţă atât de complicatât de complicatâ ă și prin 
eforturile financiare formidabile, ar fi incapabilă pentru cel puţin timp 
de o generaţde o generaţde o genera ie să-și mai îndrepte privirile înspre altă parte”23. Era mai 
nimerit pentru România să nu se pronunţe asupra teritoriilor din est șe asupra teritoriilor din est șe asupra teritoriilor din est i 
să aștepte ca Germania să formuleze propriile strategii.

În cazul în care Germania preconiza înfiinţarea de state indepen-
dente, pericolul venea din partea Ucrainei, care nu ar fi ezitat să-și 
formuleze aspiraţiile teritoriale faţă de România. Schimbul de popu-
laţie înlătura orice posibil litigiu și ar fi asigurat relaţii bune cu Ucrai-
na: „O Ucraină naţionalistă ar avea oarecari pretenţii asupra Ruteniei 
subcarpatice, stăpânită de unguri și ar putea deci deveni aliata noas-
tră. Ungurii simt aceasta și se tem foarte mult de înfiinţarea unei 
Ucraine Mari”24. Eliberaţi de presiunea estului, precum și de cea a 
sudului, odată cu reglementarea relaţiilor cu Bulgaria, România își 
putea concentra forţele asupra problemei Ardealului: „Într-un război 
de această amploare obiectivele politice pot suferi schimbări și ceea 
ce este exclus astăzi, poate deveni literalmente mâine o necesitate po-
litică de prim ordin. Situaţia noastră geopolitică atât de expusă ne 
obligă să nu pierdem din vedere niciuna din eventualităţile posibile 
și să procedăm în toate cu cea mai mare prudenţă”25. Prudenţa era 
cu atât mai necesară, cu cât rezultatul războiului era încă incert, iar 

22 Ibidem, f. 156.
23 Ibidem, f. 157.
24 Ibidem, f. 159.
25 Ibidem, f. 160.
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căderea Rusiei Sovietice, deși probabilă, îndemna la elaborarea unor 
strategii care să nu pună în pericol statul român.

În 1941, nu se putea prevedea rezultatul războiului, iar reașezarea 
graniţei de est trebuia să fie însoţită de o refacere la vest. Ideea 
schimbului de populaţie nu era o noutate. Ion Antonescu ceruse 
încă din noiembrie 1941 realizarea unei evidenţe complete a satelor 
românești situate între Bug și Nistru, precum și dincolo de Nistru, 
declarându-se adeptul unei politici de colonizare a Transnistriei: „Dar 
totul este în funcţie de anumite chestiuni politice, care nu sunt încă 
clarificate în ceea ce privește Transnistria, Ucraina și Rusia toa-
tă”26. Directorul Institutului de Statistică, Sabin Mănuilă, contura-
se în toamna lui 1941 direcţiile unui potenţial program referitor la 
schimbul de populaţii. În opinia sa, refacerea graniţelor era strâns 
legată de omogenitatea etnică a statului27. Formule precum o „Ro-
mânie etnicește omogenă”, o „Românie românească” sau o ţară a 
„românilor de sânge” prefigurau un schimb total și obligatoriu de 
populaţie cu ţările vecine. Propunerile avansate de Sabin Mănui-

26 Stenogramele Consiliului de Miniștri..., vol. V, p. 131.
27 O „Românie omogenă” însemna reducerea sau chiar dispariția minorităților naționale. 

Alianţa cu Germania a însemnat adaptarea la politica de populație a Reichului, statutul 
minorității evreiești devenind unul extrem de nesigur. Deportările în Transnistria s-au 
realizat cu precădere în 1941–1942, când au fost deportaţi evreii din Bucovina de Sud, 
apoi cei din Basarabia și Bucovina de Nord, dar și colectivităţi din interiorul ţării pe di-
ferite motive. La fel ca și în cazul țiganilor, deportările au fost oprite în octombrie 1942. 
Vezi și Jean Ancel, Transnistria, 1941–1942. The Rumanian Mass Murder Campaigns, 
vol. I–III, Tel Aviv University, 2003; Raport final, Comisia internațională pentru studie-
rea Holocaustului în România, Iași, Polirom, 2005, p. 66 și urm., p. 247-258; Evreii din 
România în anii 1940–1944, vol. II. Problema evreiască în stenogramele Consiliului de 
Miniștri, București, Editura Hasefer, 1996, p. 187 și urm. În privința țiganilor, guvernul 
de la București a decis organizarea deportării lor în Transnistria, în iunie 1942. Prima 
etapă i-a vizat pe țiganii nomazi, ea, de altfel, fiind finalizată la 15 august, odată cu de-
portarea a 11 441 de persoane. Evacuarea țiganilor stabili s-a realizat între 12 și 20 sep-
tembrie 1942, fiind deportate 13 176 de persoane. În octombrie același an, Consiliul de 
Miniștri a renunțat la organizarea unor noi deportări. Numărul țiganilor deportați în 
Transnistria se estimează în jurul cifrei de 25 000 de persoane, aproape jumătate găsin-
du-și sfârșitul în satele de pe malul Bugului. Vezi pentru mai multe informații ed. Viorel 
Achim, Documente privind deportarea țiganilor în Transnistria, vol. I-II, București, Edi-
tura Enciclopedică, 2004; Idem, Țiganii din RomȚiganii din RomȚ ânia în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, în „Revista istorică”, nr, 1-2/1997, p. 56 și urm. Vezi, de asemenea, și cartea de 
interviuri și documente ed. Radu Ioanid, Iași, Tragedia romilor deportați în Transnistria, 
1942-1945, Editura Polirom, 2009; Raport final…, p. 227-242.
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lă nu reprezentau o noutate în contextul epocii, mare parte dintre 
cancelariile europene fiind tot mai mult atrase de ideea constituirii 
unor state omogene din punct de vedere etnic28.

Pentru Basarabia și Bucovina, Mănuilă propunea un schimb de 
populaţie româno-ruso-ucrainean. Potrivit estimărilor sale, 991 265 
de ruși și ucraineni urmau să fie înlocuiţi de cca 800 000 de români 
aduși de dincolo de Nistru. Realitatea din teritoriu contrazicea însă 
evaluările oficialilor de la București. Problema ucraineană avea să 
fie una extrem de dificilă, în condiţiile în care zonele unde urma 
să fie înlocuită populaţia ucraineană se aflau fie pe graniţă, fie în 
prelungirea teritoriului etnic ucrainean. Potrivit studiilor realizate 
de Anton Golopenţia, în timp ce regiunea centrală a Basarabiei era 
majoritar românească, în nord și în sud se înregistra o majoritate 
ucraineană. Echipele Institutului Central de Statistică coordonate 
de Anton Golopenţia au fost trimise pentru recenzarea românilor 
de la est de Nistru abia în august 1942. Decizia constituirii lor fu-
sese luată încă de la sfâde la sfâde la sf rșitul lui 1941, dar autorizaţia din partea 
germană a venit abia în august 1942.

Un prim document intitulat Memoriu cu privire la problemele 
practice pe care le ridică, în toamna 1942, românii de peste Bug era nii de peste Bug era nii de peste Bug
trimis Ministerului Afacerilor Externe, de la Cantacuzinca, la 21 
septembrie 1942. În prima lună fuseseră cercetate orașele Nikolaev, 
Herson și Vosnezensk și satele adiacente, fiind indentificate 10.000 
de familii românești. La acestea se adăugau și cele din regiunea 
Pervomaisk-Novomirgorod-Kirovo, malul Niprului și bazinul Do-
neţului, Harkov, Crimeea și Podolia, eventual și regiunea Kubanu-
lui29. Drept constantă generală se semnala că cea mai mare parte 
a acestor familii erau amestecate cu neromâni și vorbeau parţial 
românește. În cazul unei preluări de către statul român se aprecia 
că era nevoie de cel puţin 20-30 de ani pentru ca această populaţie 
să poată cunoaște limba română. Din perspectivă economică pre-
luarea acestei populaţii ar fi reprezentat un avantaj pentru statul 

28 Viorel Achim, Schimbul de populaţii în viziunea lui Sabin Mănuilă, în „Revista isto-
rică”, tom XIII, nr. 5-6/2002, p. 133-148.

29 AMAE, Fond Conferinţa Păcii, vol. 71, f. 149.
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român, deoarece existau numeroși tehnicieni agricoli rezultaţi din  
procesul de colectivizare (electricieni, mecanici, șoferi). Din pers-
pectivă politică nu reprezentau un pericol, fiind foarte puţini cei 
care aderaseră la cauza comunistă: „Repatrierea nu ridică riscul 
contaminării politice a României prin aducerea în ţară de agenţi 
comuniști. [...] Rarii foști membri ai partidului comunist, rămași 
după plecarea autorităţilor și a armatei sovietice, sunt firi oportu-
niste, care depun eforturi spre a-și face uitat trecutul. Încadrarea 
tineretului, deși trecut prin școlile sovietice, nu va constitui o di-
ficultate într-o Românie preocupată de buna organizare a vieţii 
obștești”30. Problemele identificate de Anton Golopenţia erau: con-
solidarea sentimentului românităţii în comunităţile etnice identifi-
cate ca atare, prin redeschiderea școlilor și permiterea continuării 
studiilor pentru studenţi; implicarea Patriarhiei pentru trimiterea 
de misionari în Transnistria; trimiterea de ziare și cărţi românești; 
acordarea de asistenţă medicală și încurajarea dezvoltării activită-
ţilor economice individuale: „Premisa tuturor acestor măsuri ime-
diate este ca guvernul român să obţină de la guvernul german ca 
meritele României în lupta contra Rusiei sovietice să fie onorate și 
prin acordarea posibilităţii de a asigura tuturor românilor de peste 
Bug, înscriși în cadastrul etnic ce se întocmește de echipele de iden-
tificare, protecţia etnică pe care Germania o acordă consângenilor 
ei de peste hotare”31. Pentru organizarea procesului de repatriere, 
Anton Golopenţia recomanda stabilirea unui plan care să asigure 
succesul întregii operaţiuni: consultări cu guvernul german pen-
tru stabilirea caracterului repatrierii; fixarea regiunii unde urmau 
să fie așezaţi coloniștii; elaborarea unui plan general de colonizare; 
stabilirea unui termen de început al procesului și pregătirea cam-
paniilor propagandistice; elaborarea normelor de repatriere (numai 
familiile mixte sau numai familiile pure).

În urma acestui raport, Gheorghe Alexianu, guvernatorul general 
al Transnistriei, revenea la începutul anului 1943 cu o adresă prin 
care solicita reglementarea situaţiei românilor de peste Bug prin: 

30 Ibidem, f. 153.
31 Ibidem, f. 155.
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încheierea unui acord diplomatic cu guvernul german astfel încât 
să fie recunoscut statutul juridic al comunităţii românești de peste 
Bug; înfiinţarea unui Comisariat al Românilor de peste Bug; con-
stituirea unei comunităţi etnice, pusă sub protecţia comisariatului; 
instruirea cadrelor didactice în limba română; obţinerea acceptu-
lui guvernului german pentru schimbul de populaţie și permiterea 
accesului românilor care voiau să se stabilească în Transnistria, 
Basarabia și Bucovina; trimiterea unui număr limitat de învăţători 
propagandiști la est de Bug32. La 26 ianuarie 1943, Radu Davidescu 
prelua în rezumat propunerile guvernatorului Gheorghe Alexianu 
și informa oficiul diplomatic de la Berlin că se declanșaseră demer-
suri oficiale pe lângă Legaţia Germaniei de la București pentru cla-
rificarea situaţiei românilor de la est de Bug. Erau identificate două 
situaţii distincte: cea a românilor basarabeni deportaţi în Uniunea 
Sovietică și care doreau să revină în Transnistria și organizarea ju-
ridică a românilor transnistreni. 

Ancheta Institutului de Statistică a fost finalizată la începutul 
anului următor, iar rezultatele indicau existenţa a 200 000 de români 
între Nistru și Bug și a 150 000 dincolo de linia Bugului33. Conform 
discuţiilor din cadrul Consiliului de Miniștri, din februarie 1943, 
guvernul român era preocupat și de situaţia populaţiei românești 
din Caucaz. Ion Antonescu propunea ca aceasta să fie mutată în 
Transnistria, pentru a fi pusă la adăpost de atacurile sovietice34. De 
repatriere urma să se ocupe o comisie specială, înfiinţată pe lângă 
Subsecretariatul de Stat al Românizării. Însă planurile au fost amâ-
nate pentru sfânate pentru sfânate pentru sf rșitul războiului.

În rapoartele sale, Anton Golopenţia cerea ca repatrierea româ-
nilor să aibă caracterul unui schimb de populaţie. În schimbul ro-
mânilor urma să plece un număr echivalent de ucraineni și ruși (o 
cifră de 100 000) aflaţi pe teritoriul judeţului Cetatea Albă. Planul 

32 Ibidem, f. 142-143.
33 Vezi Informaţii și propuneri referitoare la românii de la est de Bug, în AMAE, Fond nii de la est de Bug, în AMAE, Fond nii de la est de Bug

Conferinţa Păcii, vol. 71, f. 175-180.
34 Stenogramele ședinţelor Consiliului de Miniștri. Guvernarea Ion Antonescu (februa-

rie-decembrie 1943), vol. IX, București, 2006, p. 43-44.
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de transfer a fost discutat de reprezentanţii Marelui Stat-Major, ai 
Institutului Central de Statistică, guvernatorii Basarabiei, Bucovi-
nei și Transnistriei și s-a concretizat într-un număr impresionant 
de analize, sinteze, date statistice. Până în septembrie 1943, au fost 
detaliate toate aspectele care ţineau de transferul populaţiei ruse și 
ucrainene din Basarabia și Bucovina (aproape 930 000) și aducerea 
românilor din teritoriile de răsărit (aproape 400 000)35.

Vasile Stoica considera, în august 1943, într-un document intitu-
lat Schimb de populaţiune în zona fruntariei noastre de est, că dislo-
carea completă a populaţiei ruse și ucrainene era greu de realizat, 
propunând ca această operaţiune să se realizeze numai în zonele 
locuite compact. Urma să fie transferat un număr de 650 000 de ruși 
și ucraineni pentru aducerea a 400 000 de români36. În opinia sa, 
România trebuia să profite de această ocazie unică, ce i-ar fi permis 
conturarea unei frontiere etnice.

Concluziile acestor dezbateri și analize s-au regăsit într-o sinteză 
realizată de Titu Rădulescu Pogoneanu, cu titlul Consolidarea fron-
tierelor de rătierelor de rătierelor de r sărit și de nord-est ale spaţiului etnic românesc (8 iulie nesc (8 iulie nesc
1943). Documentul a fost folosit ulterior de Comisia specială pentru 
schimbul de populaţii cu titlul Schimbul de populaţie româno-ruso-
ucrainean și asigurarea frontierelor României, reunită în septembrie 
1943. Titu Rădulescu Pogoneanu pornea de la constatarea că „fron-
tierele politice ale României nu s-au confundat mai niciodată cu cele 
etnice”, fiind necesară omogenizarea acestui spaţiu printr-un schimb 
de populaţie româno-ruso-ucrainean. Zonele avute în vedere pentru 

35 A se vedea și Fond Vasile Stoica, documentul intitulat Consolidarea frontierelor de 
răsărit și de nord ale spaţiului etnic românesc în ANIC, dosar I 241/1943, f. 1-7. În nesc în ANIC, dosar I 241/1943, f. 1-7. În nesc
deschiderea documentului se preciza: „O masă de minoritari de peste un milion, la 
o frontieră totdeauna ameninţată, iată o problemă ce nu mai poate rămâne nerezol-
vată. Stă în puterea guvernului român s-o rezolve acum, dar numai acum, înainte 
de încheierea păcii”. În comparaţie cu rezultatele recensământului din 1930, datele 
din 1941 se modificaseră ca urmare a plecării minorităţilor germană și evreiască, 
dar și a așezării de către administraţia sovietică de coloniști polonezi, ruși, ruteni. 
Populaţia românească se diminuase în raport cu afluenţa slavă.

36 Viorel Achim, Proiectul guvernului de la București vizând schimbul de populaţie ro-
mâno-ruso-ucrainean (1943), în „Revista istorică”, tom XI, nr. 5-6/2000, p. 396-421;
vezi și Schimb de populaţiune în zona fruntariei noastre de est, 26 august 1943, în 
ANIC, Fond Vasile Stoica, dosar I 12, f. 112-121.
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omogenizarea etnică erau: Bucovina (și jud. Hotin), zona de sud a 
Basarabiei (inclusiv Tighina), Delta și jud. Tulcea, restul Basarabiei. 
Românii urmau să fie preluaţi de la est de Bug, fiind incluși în pro-
cesul de comunizare și românii din URSS care căzuseră prizonieri 
sau fuseseră transferaţi în Germania pentru muncă. Se preconiza ca 
schimbul să fie total și obligatoriu, urmând să plece din Basarabia, 
Bucovina și jud. Tulcea toţi rușii, lipovenii și ucrainenii. Erau stabilite 
și categoriile care urmau să fie colonizate: în primul lot intrau româ-
nii refugiaţi din zonele de ocupaţie sovietică, în al doilea lot, românii 
din Transnistria, în al treilea lot românii dintre Bug și Nipru (pentru 
care urma să se negocieze cu autorităţile germane) și în ultimul lot, 
cei din Bucovina. Oficialii de la București porneau de la convingerea 
că „cea mai adormită conștiinţă românească la unul care vorbește 
românește din leagăn e de preferat celui mai leal cetăţean român care 
vorbește și simte rutenește la frontiera Ucrainei”.

În oricare dintre cele două variante obiectivul urmărit era omoge-
nizarea etnică și transformarea Nistrului într-o graniţă etnică. Exista 
convingerea că la conferinţa păcii principiul etnic va fi cel care va 
determina reașezarea graniţelor în Europa Central-Orientală. Din 
această perspectivă, situaţia teritoriilor din est devenea problematică. 
Colonizările cu militari, deși păreau o soluţie la îndemână, nu pu-
teau suplini golul lăsat de plecarea populaţiilor minoritare (germani, 
evrei, ruși, ruteni). Schimbul nu s-a mai realizat din cauza ofensivei 
Armatei Roșii pe frontul ucrainean, ceea ce a determinat autorităţile 
de la București să abandoneze planurile de colonizare37. 

SfâSfâSf rșitul lui 1943 aducea cu sine și organizarea primelor măsuri 
de evacuare a Transnistriei. Ion Antonescu îl acuza pe guvernatorul 
Gh. Alexianu de „romantism” în pregătirea acestei vaste operaţiuni. 
Statul român se vedea nevoit să abandoneze toate planurile de admi-
nistrare a Transnistriei, precum și populaţia din regiune. Potrivit 

37 Proiectul Lucrările pregările pregările preg titoare pentru colonizarea în Basarabia a luptătorilor de 
pe front a fost discutat în ședinţa Consilului de Miniștri din 17 martie 1943. Ion 
Antonescu considera că era încă prematur să se deschidă procesul de colonizare și 
solicita ca toate problemele pe care le presupunea întregul proces să fie centralizate 
în cadrul unui comisariat al colonizărilor. Loturile coloniștilor variau între 50 și 
100 ha. Stenogramele ședinţelor Consiliului de Miniștri..., vol. IX, p. 151.
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rapoartelor întocmite de Sabin Mănuilă și Anton Golopenţia, nu 
mai puţin de 12 000 de români de dincolo de Bug își exprimau do-
rinţa de a intra în România odată cu retragerea trupelor germane 
din regiune. Răspunsul lui Ion Antonescu a fost categoric: „Nu vom 
putea primi refugiaţi decât numai în Basarabia, în regiunile unde 
avem goluri de populaţie, adică în sudul și în centrul provinciei. 
Vom așeza pe refugiaţi în satele minoritare basarabene, nu la întâm-
plare, ci punând în câte un sat jumătate români, jumătate ucraineni 
sau alţi minoritari. Dar dincoace de Prut nu putem veni cu această 
populaţie refugiată. Basarabia este ultima regiune de refugiu”38.

La începutul anului 1944, devenise evident că Germania urma 
să piardă războiul. România nu își putea permite încheierea unei 
păci de compromis, cu atât mai mult cu cât problemele teritoriale 
rămăseseră în suspensie. Germania și Italia nu puteau susţine cauza 
românească. Vasile Stoica considera că soarta graniţelor românești 
era strâns legată de raporturile dintre Marea Britanie, SUA și Uniu-
nea Sovietică. Se putea spera într-o anumită flexibilitate a Uniu-
nii Sovietice în problema Transilvaniei, dar rămânea în suspensie 
problema Basarabiei și a Bucovinei de Nord. La est situaţia părea 
făfăf ră soluţie. Vasile Stoica considera că soarta acestor teritorii atârna 
de „simţul de drept și dreptate al naţiunilor anglo-saxone, înainte 
de toate al Statelor Unite”. El identificase încă din august 1943 trei 
posibile reacţii ale marilor puteri faţă de problema Basarabiei și a 
Bucovinei de Nord: 1. Uniunea Sovietică urma să preia teritoriul 
de la răsărit până la linia impusă în 1940; 2. Statele Unite puteau 
susţine drepturile românești asupra celor două provincii, dar făprovincii, dar făprovincii, dar f ră 
regiunile transnistrene („a căror problemă noi n-am știut-o trans-
forma în faţa opiniei publice americane într-o problemă de interes 
internaţional”); 3. Marea Britanie păstra o atitudine rezervată dic-
tată de raţiuni militare, dar și de înţelegerile survenite cu Uniunea 
Sovietică. Dar în cazul unei înfrângeri pe frontul de răsărit, Româ-
nia urma să piardă în totalitate cele două provincii39.

38 Ibidem, p. 544.
39 ANIC, Fond Vasile Stoica, dosar I 12, f. 65-66.
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Ceea ce nu știa Vasile Stoica era că graniţa de est a României 
făfăf cuse deja obiectul tratativelor dintre Marea Britanie și URSS, 
odată cu semnarea, la 26 mai 1942, a tratatului de alianţă dintre 
cele două părţi. Printr-o clauză secretă se recunoșteau „drepturile 
URSS” asupra teritoriilor ocupate în 1939–1940. Lui Iuliu Maniu i 
se transmitea că din perspectiva negocierilor cu sovieticii problema 
Basarabiei și a Bucovinei de Nord comporta „imense greutăţi”. O 
lună mai târziu, SUA accepta în cadrul unor negocieri similare cu 
sovieticii cedări în privinţa graniţelor orientale ale României, cu ex-
cepţia Bucovinei. Decizia fusese luată după ce Subcomitetul pentru 
probleme teritoriale realizase nu mai puţin de 10 studii privind pro-
blema Basarabiei și a Bucovinei de Nord, ajungând la concluzia că 
aceste teritorii întăreau poziţia geostrategică a Uniunii Sovietice40. 

Modificările strategice masive și pătrunderea trupelor sovietice 
pe teritoriul românesc obligau guvernul de la București la definirea 
precisă a scopurilor prezenţei românești dincolo de linia Nistru-
lui. În acest sens, prim-secretarul Legaţiei României de la Lisabona, 
Brutus Coste, transmitea la București, la 10 februarie 1944, că în 
spaţiul anglo-saxon se acreditase ideea că statul român avusese de 
fapt intenţia de a anexa Transnistria41. Brutus Coste se arăta surprins, 
deoarece el comunicase în cadrul unei întâlniri cu Cordel Hull, din 
septembrie 1941, care era poziţia statului român faţă de problema 
Basarabiei și Bucovinei de Nord. În cadrul acelei întâlniri el remi-
sese notele verbale prin care se stabilea natura limitată de acţiune a 
armatelor române, precum și poziţia guvernului român în problema 
Transnistriei: „Depășind unele instrucţiuni primite, am declarat că 
Guvernul român nu a prezentat și nu are de făi nu are de făi nu are de f cut revendicări teri-
toriale dincolo de linia Nistrului, frontiera legiuită dintre România 
și URSS. Am omis deci orice referire la vreo rezervare de drepturi și 
am adăugat la asigurarea că nu am prezentat revendicări și pe aceea 
că nu avem de fănu avem de fănu avem de f cut revendicări”42”42” . Pentru a înlătura suspiciunile 

40 Vezi Ion Constantin, România, Marile Puteri și problema Basarabiei, București, 
Editura Enciclopedică, 1995, p. 181 și urm.

41 „Comunicările și declaraţiile făcute de Legaţia din Washington din chestiunea Transnis-
triei (iunie-septembrie 1941)”, în AMAE, Fond Conferinţa Păcii, vol. 319, ff. 72-76.

42 Ibidem, f. 73.
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americane, Brutus Coste indica faptul că ziarele românești din SUA 
publicaseră în toamna lui 1941 informaţii explicite privind politica 
guvernului de la București faţă de teritoriile din est.

De cealaltă parte, la București, se discutau, în ianuarie 1944, pro-
blemele create de retragerea administraţiei românești din Transnis-
tria, nordul Basarabiei și Bucovinei. Mihai Antonescu solicita reali-
zarea unui raport al situaţiei economice a provinciei, considerând că 
statul român era obligat să justifice în faţa forurilor internaţionale 
motivaţiile prezenţei dincolo de Nistru: „Transnistria va fi o proble-
mă la Conferinţa de Pace, orișicare ar fi rezultatul războiului. Rusia 
este o mare putere și [...] la Conferinţa de Pace va aduce în discuţie 
[...] problema lichidării drepturilor și intereselor legate de regimul 
războiului”43”43” . Trecerea trupelor sovietice dincolo de linia Bugului 
însemna părăsirea definitivă a acestui teritoriu și trecerea lui în sfe-
ra responsabilităţii germane44. În privinţa problemelor populaţiei, 
Ion Antonescu se pronunţa pentru limitarea numărului celor care 
doreau să plece din Transnistria către Vechiul Regat: „N-aducem 
elemente de peste Bug, din Transnistria. [...] Operaţia trebuie făia trebuie făia trebuie f cută 
invers. Trebuie să îndrumăm elementele românești către periferie, 
către graniţele noastre milenare”45”45” . Guvernul de la București risca 
să se confrunte cu o problemă reală a refugiaţilor nu numai din 
provinciile istorice, Basarabia și Bucovina, dar și din Transnistria. 
Informaţiile venite din teritoriile de est arătau că o mare parte a po-
pulaţiei locale, mai ales români și ucraineni, intenţiona să se retragă 
către România46.

Frontiera legitimă proiectată atât din perspectivă politică, cât și 
etnică s-a dovedit a fi un obiectiv greu de îndeplinit în condiţiile 
create la sfâcreate la sfâcreate la sf rșitul războiului. Toate dosarele referitoare la politicile 
de populație și reconfigurarea granițelor naționale au fost realizate

43 Stenogramele Consiliului de Miniștri..., vol. X (ianuarie-aprilie 1944), p. 59.
44 Ibidem, p. 61.
45 Ibidem, p. 96. Ulterior, guvernul de la București a permis intrarea în România a celor 

care fuseseră angajaţi în aparatul administrativ sau care manifestaseră o atitudine 
pozitivă faţă de autorităţile române. Vezi și Stenogramele Consiliului de Miniștri..., 
vol. XI (mai-august 1944), București, 2008, p. 210.

46 Stenogramele Consiliului de Miniștri..., vol. X (ianuarie-aprilie 1944), p. 66-67.
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în cadrul Biroului Păcii, structură specială a Ministerului Propa-
gandei Naționale, destinația lor principală fiind conferința de pace. 
Dacă în prima parte a războiului convingerea generală a fost aceea 
că Germania va ieși victorioasă din înfruntarea cu Uniunea So-
vietică, după dezastrul de la Stalingrad, semnele incertitudinii au 
obligat la o reevaluare a locului pe care România urma să-l aibă în 
ordinea postbelică. Ofensiva sovietică din primăvara lui 1944 a golit ăvara lui 1944 a golit ă
de semnificație toate proiectele referitoare la politicile de populație 
sau modificări de frontieră. Diplomația românească a fost nevoită 
să accepte tacit pierderea teritoriilor la est și să-și concentreze efor-
turile pentru recuperarea graniței de vest.

De altfel, organizarea teritorială a Europei Central-Răsăritene a 
fost condiționată de planurile sovietice și de incapacitatea aliaților 
anglo-americani de a-și armoniza interesele. Dificultățile politice 
care decurgeau din prezența sovietică în acest spațiu, precum și re-
prezentativitatea discutabilă a regimurilor politice care au rezultat 
după 1944, au reconfigurat harta teritorială în funcție de interesele 
sovietice. 


