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RAPORT I CÆTRE DIRECTORUL GENERAL
AL INSTITUTULUI CENTRAL DE STATISTICÆ

Echipa de înscriere a românilor de peste Bug, compusæ din 14 membri øi
anume: T.Al. Stoianovici, Gh. Reteganul, Bucur Øchiopu, N. Economu, I. Oancea,
N. Marin°Dunære, Ion Apostol, Gh. Popescu, D. Corbea°Cobzaru, N. Betea,
Corneliu Mænescu, Gh. Bucurescu, P. Mihæilescu øi semnatarul acestui raport a
plecat din Capitalæ în seara zilei de 19 decembrie cu acceleratul de Tighina.
În acelaøi tren au fost îmbarcate øi cele 19 læzi cu formulare, material øi provizii
ale echipei øi cele 18 læzi cu alimente destinate echipei de inventariere a Transnistriei.
Echipa a sosit la Tighina în dupæ-amiaza zilei de 20 decembrie (ora 14), de
unde a fost transportatæ cu maøinile echipei de inventariere la Tiraspol.
Îndatæ dupæ cazarea în localul°dormitor al echipei de inventariere, am luat
legætura cu øeful Biroului II de la Comandamentul Superior al Armatei („Avântul“).
Mi s°a cerut, în dimineaﬂa urmætoare, sæ iau legætura cu d°l guvernator civil, spre
a afla dacæ d°sa poate pune la dispoziﬂia echipei maøinile necesare. Împrejurærile
au fæcut ca sæ nu pot fi primit de d°sa decât în ziua de 22 decembrie, la ora 14.
Spre a preîntâmpina cereri de informaﬂii scrise, am prezentat de la început o notæ
informativæ1, pe care o alætur. D°l guvernator mi°a comunicat cæ nu dispune de
maøini øi m°a rugat sæ consemnez atitudinea populaﬂiei româneøti faﬂæ de repatriere2.
Am fost reﬂinut la masæ.
Dupæ masæ m°am prezentat d°lui øef de Stat Major al Comandamentului de
Cæpetenie al Armatei, d°l Col. Dumitrescu°Polichron. Am fost primit foarte bine,
d°l col. D.°P. având interes pentru lucrare øi cunoscându°mæ de mai mulﬂi ani.
Am aflat cæ acest Comandament nu dispune de maøini pe care sæ ni le poatæ pune
la dispoziﬂie pe întreaga duratæ a lucrærilor. Am putut obﬂine numai maøini pentru
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transportul la Nikolaev. V°am informat asearæ telegrafic despre aceastæ soluﬂie
øi plecarea noastræ în dimineaﬂa de mâine, 24 decembrie.
Am primit azi adresa cætre Corpul de Armatæ de la Nikolaev (gen. Dragalina),
pe care v°o3 comunic în copie. În ea se gæsesc consemnate încheierile discuﬂiei
avute ieri cu d°l col. Dumitrescu-Polichron. Maøinile puse la dispoziﬂie, douæ
Forduri mari, s°au prezentat încæ de dupæ masæ, aøa încât læzile sunt gata încærcate.
Dl. Stah4 m°a informat cæ, de îndatæ ce în unele judeﬂe vor fi terminate lucrærile
de inventariere (adicæ dupæ trei–patru sæptæmâni), ar putea pune la dispoziﬂia echipei
mai multe maøini Stoewer. N°am fæcut menﬂiune în nici una din discuﬂiile avute øi nu
voi face menﬂiune nici în cele viitoare de aceastæ posibilitate, înainte de hotærârea dvs.
Moralul membrilor echipei este foarte ridicat. Au cunoscut oraøul Tiraspol øi
câteva sate, colhozuri øi sovhozuri din jur, în zilele în care am fost prins cu tratativele.
Væ voi informa de la Nikolaev asupra posibilitæﬂilor gæsite øi obﬂinute acolo.
Cu acest prilej voi raporta øi asupra cheltuielilor fæcute pânæ acum. În vederea
plecærii dvs. la Nikolaev, i°am læsat d°lui Hrowath5 253,35 R.K.K.S.
Toate urærile din partea mea øi a membrilor echipei pentru anul 1943.
I°am gæsit la Tiraspol pe d°l N.P. Smochinæ øi pe d°l Al. Tacciu. Cum d°l
Smochinæ nu°øi adusese echipamentul, d°sa s°a întors ieri la Bucureøti øi urmeazæ
a ne urma la Nikolaev. D°l Tacciu va pleca o datæ cu noi. D°l Braga, fiind subprefect
la Tulcin, fapt despre care d°l Smochinæ nu ne°a informat la Bucureøti, va avea
probabil dificultæﬂi sæ vie pentru mai mult decât câteva zile cu noi. Nu l°am întâlnit
aci. Voi pæstra legætura cu d°sa prin d°l Smochinæ.
A. Golopenﬂia
Tiraspol, 23 decembrie 1941
ROMÂNIA / Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri/ Institutul Central de
Statisticæ / Nr. I.R.E.B.: 2
Domniei Sale / Domnului Director General al Institutului Central de Statisticæ

RAPORT II CÆTRE DIRECTORUL GENERAL
AL INSTITUTULUI CENTRAL DE STATISTICÆ

Echipa de înscriere a românilor de la est de Bug a plecat din Tiraspol în
dimineaﬂa de 24 decembrie, 8,15 spre Nikolaev în douæ camioane Ford puse la
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dispoziﬂie de „Avântul“1. Gerul slab dæduse o soliditate elasticæ øoselei, aøa încât
cei 130 km pânæ la Odessa au fost parcurøi cu o haltæ la cimitirul Dalnic pânæ la
ora 12. Chibulcuteanu2 øi Guøacov ne°au ieøit înainte øi ne°au înlesnit luarea mesei
la restaurantul Bucureøti. (Potrivit cererii mele i°au procurat echipei øi 1,175 kg
ceai). Am vizitat în grabæ localul încæpætor al inventarierii de la hotelul Bucureøti
øi punctul cu perspectivæ al portului. Plecaﬂi [la orele] 14 am sosit la orele 18 la
Nikolaev–„Decebal“ (Comandamentul Corpului 6). Drumul bun, la fel, øi o dupæ
masæ însoritæ care ne°a îngæduit sæ cælætorim cu coviltirele3 ridicate øi sæ ne bucuræm
de peisajul de litoral al întâiei jumætæﬂi a drumului.
Greutæﬂile de încartiruire datorite faptului cæ o comunicare telefonicæ a sosirii,
pe care am cerut°o la Tiraspol, nu a fost trimisæ de „Avântul“ øi împrejurærii cæ
am sosit în seara de Ajun au fost întrecute pânæ la ora 21. Cei cinci care ræmæsesem
negæzduiﬂi am fost chemaﬂi de d°l general Dragalina la d°sa acasæ, de îndatæ ce
s°a întos de la o serbare de pom de Cræciun. Am asistat la primirea colindætorilor
de la diferitele unitæﬂi de cætre d°l general. Toate cetele au terminat cu cântece în
care era vorba de trecerea dealului Feleacului øi de Maramureø, Criøana, Ardeal
øi Timoc. Tuturor, generalul le°a spus cæ mergând spre Ræsærit, cum cere ﬂara,
vor ajunge øi la Apusul pe care°l doresc. Ultimii ne°am cazat la ora 24. Masa o
primim la popota Corpului.
Daﬂi în grija øefului de Stat Major d°l colonel Dimitriu (fost prefect de Târgu
Mureø) øi a øefului Biroului 2 d°l maior Dumitrescu°Jipa4, cu care Institutul nostru
a avut prilejul de a conlucra cu ocazia anchetei în lagærele de prizonieri români
din armata iugoslavæ5, pregætirile lucrærii noastre au înaintat repede. În ziua de
25 decembrie am luat cunoøtinﬂæ de informaﬂiile cu privire la populaﬂia româneascæ
ce se gæseau la Biroul 2. O situaﬂie întocmitæ de jandarmeria din Nikolaev aratæ
peste 10 000 români în satele de pe malul stâng al Bugului. S°a cerut telegrafic
diviziilor de la Krivoi Rog øi Elisavetgrad comunicarea [informaﬂii]lor6 pe care
le posedæ în aceastæ materie. Ræspunsul de la Krivoi Rog aratæ existenﬂa a 1 000
români aduøi de Ecaterina a II°la Volkonskoe la 20 km de Dnepropetrovsk
(Ekaterinoslav), a unui cætun românesc Niprosk cu 200 locuitori, a satului mare
Svonenka øi a altor sate al cæror nume [ræmâne] sæ fie precizat. Ræspunsul de la
Elisavetgrad încæ n°a sosit.
Informaﬂiile existente la „Decebal“7 aratæ 300 români în Nikolaev (la 130 000
locuitori din 200 000 înainte de ræzboi). Totuøi dintre cele nouæ gazde la care stau
membrii echipei, trei au unul din soﬂi român. Astfel încât alte informaﬂii care vorbesc
de 5 000 români la Nikolaev pot avea øi ele temei. La fel pare a se prezenta situaﬂia
øi la Krivoi Rog, oraø la fel de industrial.
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Dupæ discuﬂiile avute am putut stabili planul de lucru. Echipa urmeazæ sæ
cerceteze succesiv teritoriul celor trei divizii ale Corpului „Decebal“, începând
cu regiunea Nikolaev (cea mai bogatæ în români), continuând apoi cu regiunea
Krivoi Rog øi sfârøind cu regiunea Elisavetgrad8. La Comandamentul fiecærei divizii
se va stabili un birou de doi oameni, care se vor ocupa cu înregistrarea populaﬂiei
urbane româneøti, iar restul de 12 membri se va deplasa în echipe9 de câte patru
care sæ se desfacæ la nevoie în echipe de câte doi, din detaøament militar în
detaøament militar, luând informaﬂii asupra numærului øi neamului locuitorilor
tuturor aøezærilor, trecute pe harta 1/100 000 (respectiv 1/300 000 ruso–germanæ
la est de linia unde înceteazæ hærﬂile româneøti) øi completând formularele întocmite
în toate satele, în care vor fi semnalaﬂi români. În oraø, vom adopta o metodæ
expeditivæ pentru care sugestia ne°a venit de la afiøele germane pe care le°am gæsit
pe zidurile oraøului. Vom publica un afiø10 prin care sæ°i invitæm pe toﬂi românii
sæ se prezinte la un birou creat ad°hoc, unde sæ primeascæ certificate în baza cærora
li se vor distribui alimente suplimentare.
La terminarea lucrului în cele trei regiuni ale Comandamentului „Decebal“,
vom încunoøtinﬂa, potrivit înﬂelegerii despre care v°am informat în raportul trecut,
„Avântul“–Tiraspol, ca sæ ne anunﬂe corpurile din Crimeea øi Azov. Spre a græbi
sfârøitul lucrærii, cred cæ va fi bine sæ divid în douæ echipa, urmând ca lucrul sæ
fie fæcut concomitent.
Dupæ evaluærile posibile acum, înainte de începerea propriu°zisæ a lucrærii,
cred cæ munca în teritoriul „Decebal“ va ﬂine cel puﬂin patru sæptæmâni øi în cel
din Crimeea–Azov cel puﬂin trei sæptæmâni.
În ziua de 26 am trecut la Divizia Nikolaev („Gorun“), cu un ordin al
Corpului — lipsa de maøini e mare øi aci, ca peste tot. Ni s°au oferit totuøi trei
Horch°uri ale unei unitæﬂi operative, cu rezerva rechemærii în caz de ordin operativ.
Lipsa de benzinæ pe teritoriu impune ca fiecare grup sæ nu facæ decât drumurile
principale cu maøina, iar pe celelalte cu træsuri øi sænii ca sæ se poatæ întoarce cu
cei 150 litri benzinæ (=300 km) luaﬂi la plecare. O copie a ordinului trimis de
„Gorun“ tuturor unitæﬂilor sale, care ilustreazæ mecanismul de lucru øi o hartæ cu
itinerariile celor trei echipe sunt anexate acestui raport. Plecarea a fost fixatæ pentru
ziua de azi, duminicæ 28 decembrie.
Planul de bætaie întocmit este urmætorul: 1. Nikolaev øi legætura cu Bucureøti
øi echipele 1–3 = Stoianovici–Paul Mihæilescu; 2. Grupul 1 = Golopenﬂia, Mænescu,
Betea, Corbea°Cobzaru; Grupul 2 = Øchiopu, Oancea, Retegan, Gh. Popescu;
Grupul 3 = Bucurescu, Economu, Marin°Dunære, Apostol.
Plecarea a trebuit sæ fie amânatæ în urma modului cum a decurs ieri
întrevederea cu Comisarul General german de la Nikolaev. Spre a evita eventuale
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neînﬂelegeri cu administraﬂiile de plasæ germane øi cu organele acestora øi spre a
feri Corpul „Decebal“ de situaﬂii dezagreabile, cât øi pentru a obﬂine posibilitatea
de lucru în oraøe, de acord cu d°l øef de Stat Major col. Dimitriu øi cu d°l maior
Dumitrescu°Jipa, øeful B. 2, am socotit util sæ informæm Comisarul General despre
lucrare øi sæ°i cerem concursul. (Gærzile ucrainene existente aci, nu ridicæ probleme,
fiind foarte reduse ca numær øi sub ordinele atât ale organelor germane cât øi ale
trupelor de pazæ româneøti). N°am putut vorbi cu Comisarul General, ci numai
cu Øeful Secﬂiei germani øi minoritaﬂi, d°l Ross. D°sa a avut oarecari ezitæri. Ne°a
cerut autorizaﬂii scrise germane. I°am explicat cæ venirea noastræ s°a tærægænit prin
faptul cæ autorizaﬂiile au fost cerute Legaﬂiei iar de aceasta Berlinului, cæ astfel
subzistæ un asentiment implicit al guvernului german. Dl. Ross ne°a spus cæ va
fi poate nevoie de o informare a Reichskommissariatului Ucrainei de la Rovno.
În încheiere ne°a cerut sæ informæm în scris Comisariatul General despre lucrare.
Am petrecut restul dimineﬂii de ieri cu redactarea adresei, alæturate în copie, la
care am anexat douæ exemplare traduse din formular øi harta Nour. Cum
Comisariatul nu lucreazæ sâmbætæ dupæ-amiazæ, l°am cæutat pe d°l Ross la d°sa
acasæ øi am primit fægæduiala cæ voi primi o aprobare condiﬂionatæ mâine 29
decembrie la prânz. În urma acestui fapt am cerut Diviziei „Gorun“ sæ amâne
plecarea. Nædæjduiesc dar sæ putem pleca marﬂi 30 decembrie.
În dimineaﬂa de azi, 28 decembrie, am fost chemat de d°l general Dragalina,
care s°a întors asearæ dintr°o inspecﬂie de douæ zile la Kerson. L°am informat despre
lucrare în genere øi tot ce am fæcut. D°sa a abordat problema în genere întrebându°mæ ce suntem autorizaﬂi de guvern sæ promitem românilor, ca sæ°i decidem
sæ se repatrieze øi când øi de cine se va face repatrierea. Am arætat deschis mandatul
nostru limitat de înscriere. D°sa a fost de convingerea, care s°a format øi în mine
øi care cred cæ este øi a domniei voastre, cæ ar trebui sæ se organizeze acﬂiunea
de captare concomitent cu cea de înscriere, cæ ar trebui sæ li se vorbeascæ de
suprafeﬂe de zece hectare øi cæ repatrierea ar trebui organizatæ de Institut prin noi,
cu ajutorul Corpului de armatæ cât timp acesta se gæseøte aci øi încæ înainte de
noroaiele primæverii. Am abordat cu d°l general øi implicaﬂiile acﬂiunii de înscriere
a populaﬂiei urbane: distribuirea de alimente. Cum trupele româneøti de la est de
Bug sunt în subzistenﬂa organelor germane, ele nu dispun de alimente øi de articole
care sæ poatæ fi împærﬂite. Dintre acestea, ar interesa: zahærul, macaroanele,
lumânærile, tutunul øi chibritele (orice soldat român e întrebat aproape de fiecare
trecætor:“este tutun?“, „este spiciki?“) øi eventual slæninæ; ar trebui trimise de la
Bucureøti.
Date fiind cele de mai sus, am onoarea sæ væ supun urmætoarele:
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1. Facerea unui demers la Legaﬂia Germanæ pentru ca sæ fim acoperiﬂi la
Generalkommissariatul Nikolaev (anexez un proiect de adresæ);
2. Intervenﬂii la INCOP, CAM øi la Consiliul de Patronaj pentru obﬂinerea
unei prime cantitæﬂi de daruri de distribuit (3 000 kg zahær, 3 000 kg macaroane,
3 000 kg tutun øi ﬂigæri, 3 000 kg marmeladæ, 12 000 cutii chibrite, eventual 1 500
kg slæninæ særatæ). O condiﬂie indispensabilæ a sosirii rapide este ca Institutul sæ
poarte grija transportului, ca d°l Nica sæ obﬂinæ trimiterea în tranøe zilnice de
2 000 kg a acestor mærfuri sub formæ de mesagerie cu acceleratul Tighina, ca d°l
Stahl sæ ia legætura cu d°l colonel Dumitrescu°Polichron, øeful de Stat Major de
la „Avântul“ Tiraspol pentru a obﬂine transportul imediat de câte un camion zilnic
la Nikolaev–„Decebal“. Articolele care n°ar putea fi primite gratuit ar putea fi
plætite din restul de lei læsat la d°l Hrowath din fondul de 3 500 000 obﬂinut de
la Finanﬂe sau dintr°un credit special;
3. Demersuri pe lângæ Preøedinﬂie ca sæ însærcineze Institutul sæ efectueze
repatrierea în colaborare cu corpurile de armatæ Nikolaev, Azov øi Crimeea.
Operaﬂia ar putea începe peste o lunæ în teritoriul Nikolaev. Cum oamenii, cu câﬂi
am vorbit, ar dori o repatriere care sæ°i ducæ cât mai departe de Rusia, cred cæ ar
trebui cerutæ aøezarea lor în Basarabia de sud. În cazul acestei aprobæri, eu aø putea
continua pe litoralul Azov øi în Crimeea cu mai puﬂini oameni øi sæ las câﬂiva
membri în teritoriul Nikolaev. Aceøtia, întæriﬂi cu elemente de°ale lui Stahl, care
vor fi terminat, øi înzestraﬂi cu maøinile Stoewer ale raioanelor, care vor fi terminat
inventarierea între timp, ar putea porni repatrierea, organiza staﬂiile pe drumul de
transport, aprovizionarea etc.;
4. Tipærirea afiøelor alæturate pentru înscrierile în oraøe øi în sate la Bucureøti
øi trimiterea lor prin avion (de predat la Marele Stat Major) de unde se vor trimite
cu avionul de la „Decebal“, ca øi corespondenﬂa pe care ne°o destinaﬂi, cæci aci
este o mare crizæ de hârtie.
Comunic situaﬂia financiaræ a echipei. Cum R.K.K.S. au puﬂinæ cæutare aci
øi aprovizionarea noastræ este bine fæcutæ prin faptul cæ mâncæm la popote øi din
provizii, riscæm sæ cheltuim destul de puﬂin din cele 33 080 Rm. în R.K.K.S. cu
care am plecat. Cheltuielile de pânæ acum în lei se cifreazæ la 603 714 (din rest,
800 000 lei se gæsesc la d°l Hrowath, iar 96 286 asupra noastræ). Cheltuielile în
R.K.K.S., la 2 405, dupæ værsarea sumelor pentru intinerariile în regiunea Nikolaev,
restul de 31 675 fiind în posesia noastræ iar suma de 253,53 R.K.K.S. în pæstrarea
d°lui Hrowath.
Moralul este acelaøi, foarte bun. Poate o oarecare neræbdare de a porni la drum.
Tratativele mele semidiplomatice au îngæduit din nou bæieﬂilor sæ cunoascæ oraøul
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øi sæ ia contact cu multæ lume. Jurnalele de cælætorie se ﬂin cu grijæ øi avem chiar
øi o cronicæ a expediﬂiei.
Domnul general Dragalina væ aøteaptæ cu bucurie. Nu uitaﬂi sæ aduceﬂi cu
prilejul venirii dv. ziare noi, reviste øi câte o carte mai substanﬂialæ. Lumea e dornicæ
de ele. (Nu treceﬂi cu vederea „Geopolitica“11). De la Chibulcuteanu care, venit
în inspecﬂie la Varvarovka de pe malul opus al Bugului, ne°a vizitat pentru un
ceas, am aflat cæ va trece pe aici øi Mitu Georgescu12. D°l General a întrebat de
el øi îl aøteaptæ. Acum e fierbere la Comandament, pentru cæ la revelion e anunﬂat
d°l ministru de Ræzboi. Am contribuit øi noi la eforturile de aprovizionare
cuviincioasæ cu douæ kg de øocolatæ. Cu prilejul venirii dv. ar fi bine sæ mai aduceﬂi
øase termosuri mai solide cu curele (din cele de 500–600 lei færæ curea; câtorva
dintre bæieﬂi li s°au spart termosurile slabe pe drum).
Iarna a început (°15), dar cu cojoacele, cæciulile øi echipamentul nostru13 se
poate rezista la ea. Sandu Manuila14 poate ræmâne, cred, færæ prea mare pericol
cu noi câteva sæptæmâni, dacæ le are disponibile.
Væ exprim devotamentul fiecæruia dintre noi øi urærile noastre de bine sincere
pentru activitatea din 1942 a Institutului øi a domniei voastre.
5 anexe15
Anton Golopenﬂia
Nikolaev, 28 decembrie 1941
ROMÂNIA / Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri / Institutul Central de
Statisticæ / NR. IREB: 5
Domniei Sale / Domnului Director General al Institutului Central de Statisticæ/
România / Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri/ Institutul Central de Statisticæ

RAPORT III CÆTRE DIRECTORUL GENERAL
AL INSTITUTULUI CENTRAL DE STATISTICÆ

Ieri, 29 decembrie m°am prezentat la ora 12 la Comisariatul General Nikolaev.
Am fost amânat pe dupæ-amiazæ la 4. La aceastæ oræ, øeful de secﬂie de resort mi°a
comunicat cæ d°l Obergruppenführer Oppermann, Comisarul°General, va cere
asentimentul Reichskommissarului Ucrainei, d°l Koch, care se gæseøte la Rovno.
Legæturile telefonice øi telegrafice fiind defecte, ræspunsul nu poate sosi decât prin
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curier, în cel puﬂin øapte zile. Mi°am apærat propunerea de începere condiﬂionatæ
øi poziﬂia de delegat al unui stat aliat cu toatæ îndârjirea. Am cerut sæ vorbesc cu
Guvernatorul General øi am fost primit. D°l Obergruppenführer Oppermann mi°a
comunicat cæ a fost în ziua de 19 decembrie la Bucureøti la d°l von Killinger, alæturi
de care a activat în epoca de ascensiune a naﬂional°socialismului, øi cæ acesta nu
i°a dat nici o indicaﬂie despre lucrarea noastræ. Deøi este ﬂinut sæ nu facæ nimic
færæ asentimentul Rovno°ului, este gata sæ ne înlesneascæ lucrarea, dacæ va primi
un cuvânt de la d°l ministru von Killinger. Restul discuﬂiei n°a avut alt efect decât
de a°i aræta cæ românii se respectæ øi se cer respectaﬂi.
Dupæ aceastæ întrevedere am vorbit cu øeful Biroului 2 de la „Decebal“, care
a intervenit la ofiﬂerul de legæturæ german ca sæ græbeascæ prin delegatul militar
german de la Rovno aprobarea lucrærii noastre, ca fiind cerutæ de Marele Stat Major
român.
Am redactat apoi telegrama alæturatæ în copie øi m°am dus la d°l General
Dragalina, ca sæ°l informez asupra situaﬂiei. D°l General a obﬂinut imediat legætura
cu Bucureøti, M.S.M. S.II, d°l col. Petrescu, cæruia i°a cerut sæ læmureascæ urgent
situaﬂia. Am vorbit øi eu cu d°l colonel Petrescu, rugându°l sæ obﬂinæ ca Legaﬂia
germanæ de la Bucureøti sæ comunice telegrafic la Nikolaev Comisarului General
asentimentul ei øi al Berlinului, pe baza cæruia ne°au fost eliberate autorizaﬂiile
de circulaﬂie în Reichskommissariatul Ucrainei. D°l colonel Petrescu mi°a fægæduit
cæ se va strædui sæ obﬂinæ în cursul zilei de azi telegrama respectivæ.
Telegrama propusæ de mine a fost trimisæ la ora 8 seara fulger M.St.M. S.II
cu semnætura d°lui general Dragalina.
În situaﬂia aceasta, væ rog sæ væ informaﬂi la M.St.M. S.II d°l colonel Petrescu
asupra împlinirii angajamentului d°sale. Pentru evitarea unor eventuale dificultæﬂi,
cred cæ ar fi utilæ telegrama alæturatæ în copie cætre d°l Krallert.
În ipoteza cæ nu voi primi telegrama Killinger øi autorizaﬂia Comisarului
General [øi] Nikolaev se va tærægæni, cred cæ e oportun sæ începem cu Azovul øi
Crimeea, unde nu existæ administraﬂie civilæ. În vederea acestei hotærâri, ar fi utilæ
o telegramæ a domniei voastre fulger prin Statul Major, care sæ comunice situaﬂia
de la Bucureøti. Executarea ei presupune încunoøtiinﬂarea imediatæ a Tiraspolului
de cætre noi, în vederea dispoziﬂiilor la Corpurile Crimeea øi Azov pentru trimiterea
de vehicule la Berislav. Potrivit înﬂelegerii avute cu d°l Øef de Stat Major al
Tiraspolului („Avântul“), putem pleca la Berislav pe Nipru, la øase zile dupæ aceastæ
încunoøtinﬂare.
Moralul nostru e bun, deøi aøteptatul øi diplomaﬂia ne cad greu.
Devotat
A. Golopenﬂia
2 anexe

10

SOCIOLBUC

Spre a evita revenirile, este poate util ca sæ se cearæ de la început întreitul
cantitæﬂilor de alimente menﬂionate în raportul II. Numærul familiilor urbane øi
rurale în spaﬂiul Bug–Nipru se ridicæ la aproximativ 9–10 000 (35–40 000 suflete).
Væ mai rog ca sæ ne fie cumpærate de d°l Hrowath øi trimise1 prin echipa de
inventariere [din] Odessa 20 filme Agfa Isopan 6/9 cm øi 10 filme Agfa Isochrom
4/6 cm.
Nikolaev, 30 decembrie 1941
ROMÂNIA / Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri / Institutul Central de
Statisticæ / Nr. I.R.E.B.: 6

RAPORT IV CÆTRE DIRECTORUL GENERAL
AL INSTITUTULUI CENTRAL DE STATISTICÆ

1. Plecat din Bucureøti în seara de 3 ianuarie, am sosit la Tiraspol în dupæamiaza de 4 ianuarie. Acolo, am comunicat lui Stahl1 dispoziﬂiile dvs. cu privire
la modalitatea propunerilor privitoare la centralizarea la Dubæsari, Tiraspol øi
Odessa a materialului inventarierii. Stahl m°a informat despre stadiul lucrærilor
øi am convenit cæ la 15 ianuarie echipa de inventariere ar putea pune la dispoziﬂia
echipei de înscriere a românilor de peste Bug patru–cinci maøini Stoewer, care
n°ar mai fi necesare de la acea datæ inventarierii.
Cu o maøinæ Stoewer pusæ la dispoziﬂia echipei, m°am transportat la Odessa,
unde am petrecut noaptea øi am luat legæturæ cu Chibulcuteanu2.
În ziua de 4 ianuarie, la prânz, am sosit la Nikolaev dupæ un popas la
Varvarovka, sat aøezat pe Bug în faﬂa Nikolaevului øi capitalæ de raion. Censorul
Mælinaø3, care e staﬂionat acolo, mi°a arætat mersul lucrærilor. Inventarierea este
aproape executatæ. Un sat de germani refuzæ sæ ia contact în vederea executærii
lucrærilor. O dificultate mare o prezintæ stabilirea numærului românilor. Cum recensæmântul e executat de localnicii ucraineni øi acﬂiunea naﬂionalistæ ucraineanæ se pare
cæ a intervenit prin cuvinte de ordine, românii ræzleﬂi sunt trecuﬂi drept ucraineni,
dat fiind bilingvismul lor. Mælinaø mi°a comunicat chiar cæ, la venirea lui, i s°a
spus de unii primari, când îi întreba dacæ au locuitori moldoveni, cæ au doi–trei,
cinci–zece. La predarea formularelor completate, nu i°a gæsit în situaﬂii. I s°a spus
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cæ „øtiu moldoveneøte“, dar „sunt ucraineni“. I°am dat indicaﬂii sæ ancheteze aceste
cazuri øi sæ le consemneze într°un raport. Constatæri similare mi°au fost comunicate
øi la Odessa.
2. La Nikolaev nu sosise încæ telegrama4 încuviinﬂatæ de dvs. øi remisæ spre
transmitere în ziua de 3 ianuarie S.II a M.St.M. (A ajuns aci de abia în seara de 6 ianuarie).
3. Potrivit hotærârii luate la Bucureøti, am pornit mâinezi la executarea
deplasærii echipei în satele arætate româneøti pe harta Nour din jurul Kantakuzincei,
sat aflat în faﬂa Vosnessenskului. Situaﬂia de la Corpul „Decebal“ se schimbase
între timp prin ordine de deplasare pe front, primite. Am putut astfel constata al
doilea neajuns al misiunii, organizate de prea multe autoritæﬂi ca toate cerinﬂele
esenﬂiale sæ nu ræmânæ nerezolvate; acela al lipsei de maøini øi de provizii proprii
de carburanﬂi, dupæ ce înainte de câteva zile mæ lovisem de întâiul: lipsa intervenﬂiilor la organele locale germane. Cu toate stæruinﬂele d°lui general Dragalina
a fost imposibil, faﬂæ de parcul redus de maøini al Corpului øi de ordinele ce urmau
a fi executate, sæ primim un camion, care sæ transporte pe cei 14 membri ai echipei
øi cele 19 læzi cu material la Kantakuzinka.
Am început transportul mâinezi, 6 ianuarie cu maøina Stoewer, cu care venisem
de la Tiraspol. Maøina aceasta nu poate transporta dintr°o datæ decât trei echipieri
cu rucksackurile lor øi douæ læzi. Au plecat sub conducerea lui Gh. Bucurescu5,
fost øef de echipæ regalæ, N. Marin°Dunære øi Paul Mihæilescu. Cei 100 km pânæ
la Kantakuzinka au fost parcurøi în cinci ore, aøa încât maøina s°a întors noaptea.
În ziua de 7 ianuarie a plecat un al doilea grup compus din N. Economu, I. Apostol
øi D. Corbea°Cobzaru.
Azi n°am mai putut trimite maøina pentru cæ am fost anunﬂaﬂi ieri de Corp
cæ, pânæ la sosirea unui nou transport de benzinæ, nu ni se poate pune la dispoziﬂie
nici carburant, nici ulei. Spre a preîntâmpina aceastæ situaﬂie, am cerut ieri dupæmasæ
telefonic Biroului inventarierii de la Odessa sæ°mi trimitæ o maøinæ øi 200 l benzinæ
øi 30–40 l ulei. Azi-dimineaﬂæ am trimis øi un curier cu aceeaøi cerere în scris, de
vreme ce n°am gæsit la birou decât o funcﬂionaræ a lui Chibulcuteanu.
Rapoartele6 primite alaltæieri øi ieri searæ de la grupurile trimise la Kantakuzinka
aratæ cæ acest sat, ca øi cele vecine indicate de Nour ca româneøti, nu numæræ decât
puﬂini români. În schimb, pe malul stâng al Bugului se gæsesc mai mulﬂi români,
mai ales în satul Rakova.
Ca atare, regiunea Kantakuzinka nu este indicatæ pentru o cercetare reprezentativæ pentru românii din Transnistria. Am dat indicaﬂii ca sæ se cerceteze mæsura
în care a intervenit aci un proces de deznaﬂionalizare øi, mai ales, sæ se viziteze
pe jos, færæ aparat, Vosnessenskul øi satele din jur, spre a aduna mæcar informaﬂii
generale asupra aøezærilor româneøti din apropierea malului stâng al Bugului.
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4. În situaﬂia creatæ de aøteptarea autorizaﬂiilor germane de a lucra între Bug
øi Nipru øi de lipsa de maøinæ, am crezut necesar sæ fac urmætoarele:
a) Sæ adun toate indicaﬂiile existente la Corpul 6 asupra aøezærilor româneøti
dintre Bug øi Nipru. Alætur tabloul întocmit.
b) Sæ cer Comandamentului Suprem al Armatei de la Tiraspol dispoziﬂii cætre
Corpurile de pe malul Mærii Azov øi din Crimeea, care sæ îngæduie executarea
cercetærii în acele teritorii, unde nu existæ organe civile germane. Anexez în copie
intervenﬂia.
c) Sæ depozitez o parte din læzile cu material (11 din 19) la Varvarovka, care
e aøezatæ pe øoseaua Tiraspol–Nikolaev, la censorul øi pretorul raionului.
Transportul a început azi cu restul de 10 litri benzinæ de care mai dispune maøina
Stoewer primitæ de la Tiraspol.
d) Voi transporta alte douæ grupe de trei membri pânæ la Pervomaisk (Olviopol)
tot pe malul stâng al Bugului, spre a cunoaøte, prin opriri în sate, acest mal øi la
nord de Vosnessensk. La Pervomaisk se va trece în Transnistria în grupul de sate
româneøti arætat de harta Nour la værsarea în Bug a Kodimnei.
e) De la Kantakuzinka øi Kodâmnka voi transporta cele douæ grupe de øase
oameni øi restul echipierilor în satul Valea°Hoﬂului, aøezat la sud de Ananiev, despre
care Stahl m°a informat cæ e românesc. Am încunoøtinﬂat azi despre aceastæ hotærâre
pe Stahl, cerându°i avizul. Acolo vom începe cercetarea amænunﬂitæ, pe care urma
s°o facem înainte ca sæ fi apærut pe orizont misiunea de peste Bug. În caz cæ
autorizaﬂiile necesare vor sosi, vom întrerupe øi vom porni din nou peste Bug øi
reveni mai târziu spre a o termina. În caz contrar, vom fi dus la capæt mæcar aceastæ
cercetare. Transportul la Valea°Hoﬂului îl voi realiza cu maøina de la Tiraspol øi
cu cea pe care nædæjduiesc s°o primesc de la Odessa, iar în caz de nevoie cu ajutorul
organelor inventarierii de la Berezovka øi Golta.
f) În cercetarea Azov–Crimeea, voi pleca, de îndatæ ce voi primi dispoziﬂiile
„Avântului“, numai cu douæ ajutoare øi cu o maøinæ încærcatæ cu rezerve de benzinæ.
Væ rog sæ binevoiﬂi a decide asupra acestor mæsuri, pe care am fost nevoit
sæ le adopt, øi sæ°mi comunicaﬂi aprobarea dvs. prin Inventarierea Odessa, care°mi
va cunoaøte adresa.
5. Dupæ informaﬂiile de care dispun acum asupra organizærii øi acﬂiunii armatei
româneøti între Bug øi Nipru, am onoarea sæ væ supun urmætoarele în vederea unor
eventuale sugestii prezentate Preøedinﬂiei:
a) Cu ajutorul diviziilor Corpului „Decebal“, [cu] ce mai ræmâne ca trupe de
pazæ între Bug øi Nipru, dupæ plecarea unei pærﬂi a Corpului în Crimeea, se pot
transporta românii din satele existente la Parcani (Tiraspol) în lagærul de triaj. În
acest caz ar trebui sæ se renunﬂe la luarea averii øi sæ se asigure locuitorilor aduøi
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case, mobilier øi unelte. Diverse unitæﬂi repatriazæ acum, cu asentimentul organelor
militare germane, pe deportaﬂi. Ar trebui socotiﬂi deportaﬂi øi locuitorii români care
vor sæ se repatrieze, renunﬂându°se la rest, adicæ la cei care nu se declaræ doritori
de a veni în ﬂaræ. Operaﬂia s°ar putea face rapid prin ordine urgente ale M.St.M.
cætre unitæﬂi øi o specialæ purtare de grijæ a Subsecretariatului colonizærii pentru
plasarea celor aduøi. S°ar face astfel numai politicæ de populaﬂie: câøtigarea câtorva
mii de români.
b) În ipoteza cæ guvernul doreøte o mæsuræ completæ, este necesaræ o acﬂiune
diplomaticæ energicæ, care sæ obﬂinæ de la organele germane atât autorizaﬂia de a
întreprinde cercetæri cât øi pe cea de a repatria. Aminteri, cu mulﬂimea formelor,
nu se va ajunge decât foarte târziu sau niciodatæ la realizæri concrete.
c) Ar trebui sæ se cearæ Preøedinﬂiei sæ dispunæ ca M.St.M. sæ ordone unitæﬂilor
ce se gæsesc la est de Bug sæ acorde un tratament preferenﬂial populaﬂiei româneøti
întâlnite, aøa cum fac germanii, care iau sub protecﬂia trupelor lor grupurile etnice
germane. Ar trebui sæ fie scutiﬂi de rechiziﬂii, sæ primeascæ tutun, chibrite, eventual
bunuri rechiziﬂionate de aiurea. Mæsura aceasta este condiﬂia trezirii sentimentului
naﬂional românesc øi a tuturor mæsurilor de genul repatrierii.
d) Am sugerat Consiliului de Patronaj distribuﬂii de articole, ca Ajutor de iarnæ,
românilor dintre Bug øi Nipru. Mæsura poate fi executatæ chiar independent de
autorizaﬂia de a cerceta sau de a repatria, dacæ doamna mareøal Antonescu va cere
acest lucru d°lui ministru von Killinger, care este prieten cu guvernatorul german
dintre Bug øi Nipru. Dacæ doamna mareøal ar afecta acestei operaﬂii douæ camioane
øi ar delega membrii echipei noastre cu organizarea distribuﬂiei, am putea executa
în bunæ parte misiunea noastræ (Anexez o adresæ destinatæ doamnei mareøal
Antonescu).
6. În privinﬂa lagærului de triere de la Parcani, unde sunt duøi deportaﬂii repatriaﬂi,
i°am scris lui Stahl. Cred cæ ar trebui sæ obﬂinem toate datele existente asupra
repatriaﬂilor øi sæ organizæm acolo o înregistrare asemænætoare celei a refugiaﬂilor.
Este una din sursele de spor de populaﬂie faﬂæ de recensæmânt prin migraﬂiuni.
Primiﬂi, væ rog, expresia devotamentului meu.
Anton Golopenﬂia
Nikolaev, 8.I.1942
Anexe
ROMÂNIA / Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri / Institutul Central de
Statisticæ / I.R.E.B.: 8
Domniei Sale / Domnului Director General al Institutului Central de Statisticæ
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T. A. Stoianovici pentru A. G.: *RAPORT V
CÆTRE DIRECTORUL GENERAL AL INSTITUTULUI
CENTRAL DE STATISTICÆ

Potrivit invitaﬂiei d°lui colonel Dimitriu, øeful Marelui Stat Major al Comandamentului M.U. „Decebal“, m°am prezentat astæzi la ora 11 a.m. la d°sa.
Ca întotdeauna m°a primit foarte amabil.
În primul rând mi°a adus la cunoøtinﬂæ cæ pânæ în prezent n°a primit nici un
ræspuns de la d°l Obergruppenführer Opperman øi nici acesta de la
Reichskommissariatul Ucrainei sau de la d°l von Killinger.
În al doilea rând mi°a atras atenﬂia cæ înscrierea nu se va mai putea face nici
mæcar în condiﬂiile de la început, întrucât în prezent se fac mari miøcæri de trupe,
maøinile vor lipsi, deplasærile se vor face cu greu øi poate imposibil (expresia
d°sale), din moment ce unitæﬂile româneøti vor pæræsi acest teritoriu. Arhivele
unitæﬂilor vor fi de asemeni transportate, aøa cæ dupæ pærerea d°sale pânæ øi acele
vagi indicaﬂii culese de Comandamente ne vor lipsi. În orice caz, d°sa nu garanteazæ
cæ ni le va putea da altcineva.
Crede de asemeni cæ suntem mult prea puﬂini pentru a duce în aceste condiﬂiuni
însærcinarea ce am primit°o de la capæt; øi cæ expediﬂia a fost „negândit“ organizatæ.
Ne°a dat ca exemplu unitæﬂile germane trimise în diverse scopuri în acelaøi teritoriu.
În încheiere, d°l colonel Dimitriu mi°a cerut un tabel al membrilor echipei
pentru a li se da autorizaﬂii individuale de port manta øi cæciulæ, întrucât în urma
noilor dispoziﬂiuni, nimenea nu mai are voie a umbla în haine militare. Militarii
activi sunt de asemenea opriﬂi a mai purta cæciuli.
Am predat tabelul d°lui cæpitan Boian de la Registratura Comandamentului.
Autorizaﬂiile le vor ridica, conform promisiunii, în cursul dupæ amiezii de astæzi.
Moralul echipei este acelaøi, foarte bun. Pentru a suplini lipsa de activitate
la care suntem siliﬂi, am organizat o anchetæ asupra standardului de viaﬂæ în
U.R.S.S., pe formulare întocmite ad°hoc øi o anchetæ (oarecum monograficæ),
asupra Nikolaevului.
Ambele merg foarte bine, cu tot gerul næprasnic ce s°a læsat în ultimele douæ
zile. În casæ e tot atât de frig ca øi afaræ aøa cæ preferæm sæ umblæm prin oraø, sæ
observæm, sæ notæm.
În ceea ce priveøte ducerea la bun sfârøit a înscrierii date fiind noile condiﬂii,
credem necesar ca d°l Inspector General Statistic Anton Golopenﬂia, sæ vinæ la
Nikolaev cu maøinile trebuitoare. Færæ acestea, øederea noastræ aici ar fi inutilæ,
maøinile Corpului fiind angajate în operaﬂii.
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Pentru conducætorul echipei de înscriere a românilor de peste Bug,
T. Stoianovici.
Nikolaev, 3.I.1942
ROMÂNIA / Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri / Institutul Central de
Statisticæ
Domniei Sale / Domnului Director General al Institutului Central de Statisticæ

RAPORT VI CÆTRE DIRECTORUL GENERAL AL
INSTITUTULUI CENTRAL DE STATISTICÆ

Am onoarea sæ væ remit alæturat:
1. Nota intitulatæ Satele româneøti din jurul Vosnessenskului. Informaﬂii culese
în satele Bulgarka, Rakova øi Novogrigorievski1 a grupului cantonat la Kantakuzinka
pe malul transnistrean al Bugului în intervalul 6–21 ianuarie.
2. Nota intitulatæ Satele româneøti din jurul Vosnessenskului. Informaﬂii culese
de la sætenii emigraﬂi la Nikolaev2, redactatæ pe baza materialului cules de grupul
ræmas la Nikolaev pânæ la 20 ianuarie.
Materialul prelucrat în aceste note a fost cules cu tot refuzul formal al
Comisariatului general civil german de a autoriza, færæ dispoziﬂii în acest sens de
la Reichskommissariatul Ucrainei, cercetarea satelor øi oraøelor øi înscrierea
românilor. În ziua de 19 ianuarie mi s°a comunicat la Comisariatul General din
Nikolaev cæ autorizaﬂia respectivæ încæ n°a sosit øi cæ, pânæ la sosirea ei, s°a interzis
organelor administrative sæ dea orice fel de informaﬂii privitoare la români chiar
unitæﬂilor militare de pazæ româneøti. Grupul cantonat la Kantakuzinka în faﬂa
Vosnessenskului a izbutit sæ treacæ aproape de zece ori în satele româneøti din
jurul Vosnessenskului øi sæ ia cunoøtinﬂæ chiar de rezultatele pentru aceste sate
ale recensæmintelor întreprinse de autoritæﬂile locale din ordinul administraﬂiei
germane. La Nikolaev, au putut fi gæsiﬂi o serie de buni informatori, pe baza
declaraﬂiilor cærora a putut fi precizatæ situaﬂia „culacilor“ români, care au fost
nevoiﬂi sæ pæræseascæ satele lor în 1929.
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Færæ a fi putut satisface misiunea noastræ în lipsa asentimentului guvernului
german, am cæutat sæ furnizæm cel puﬂin materialul necesar pentru reluarea
documentatæ a problemei repartizærii românilor dintre Bug øi Nipru.
Grupul românesc din jurul Vosnessenskului, în care intræ sate, mai multe
cætune øi un oraø, pare a fi insula etnicæ româneascæ cea mai puternicæ din stânga
Bugului. S°ar putea ca celelalte insule etnice din spaﬂiul Bug–Nipru sæ se fi îmbogæﬂit, urbanizat øi ucrainizat mai puﬂin înainte de ræzboiul trecut øi sæ fi pierdut
mai puﬂini locuitori prin „ræsculæcire“ (deportarea øi emigrarea voluntaræ a culacilor).
Cu atari rezerve, constatærile fæcute cu privire la românii din jurul Vosnessenskului
pot fi socotite valabile øi pentru celelalte insule etnice româneøti.
Constatærile principale sunt urmætoarele:
1. Puterea de rezistenﬂæ etnicæ a satelor româneøti din stânga Bugului a fost
considerabil diminuatæ prin ræsculæcire, care a redus populaﬂia acestor sate øi a
læsat în ele elemente særace øi timorate. Faptul cæ în sate pânæ la Revoluﬂie curat
moldoveneøti nu s°a declarat român nimeni (Rakova) sau 61 (Bulgarka) øi 15
(Novogrigorievka) este semnificativ.
2. În fiecare din oraøele regiunii se gæsesc în condiﬂie de muncitori (mecanici,
fierari, sudori, mineri) numeroøi foøti culaci. Sentimentele româneøti ale acestora
au fost consolidate prin ascultarea posturilor de radio româneøti, contactul regulat
cu celelalte familii româneøti, citirea ziarelor øi un început de conøtiinﬂæ naﬂionalæ
moldoveneascæ susﬂinutæ de existenﬂa Republicii Moldoveneøti. Cantonarea trupelor
româneøti a contribuit øi ea în sensul apropierii de România. Copiii acestor
culaci°meseriaøi øtiu româneøte dar sunt supuøi ucrainizærii. Deøi aceste elemente
sunt dornice de a reintra în agriculturæ, ele ar fi mai potrivite pentru mecanica
agricolæ øi, în parte, pentru munca industrialæ.
Urmeazæ ca guvernul nostru sæ revizuiascæ hotærârea de a°i repatria pe românii
de la est de Bug, a cæror cifræ o evaluæm la 30–50 000. E de ﬂinut în seamæ pe de
o parte cæ aceøti români vor fi definitiv pierduﬂi dupæ câﬂiva ani, pe de alta cæ, mai
ales elementele ræmase în sate, au pierdut în mare mæsuræ orice iniﬂiativæ în urma
vieﬂii în colhoz. Se întâmplæ øi cu românii, ceea ce ne°a spus cu amæræciune un
comandant S.S. de sate germane din judeﬂul Berezovka (dr. Eckert): „Germanii
pe care i°am gæsit aci sunt mai mult sub influenﬂa mediului decât a rasei; s°au dezvæﬂat
sæ prevadæ. Când au trei saci de græunﬂe, fug la târg sæ le vândæ. Aøteaptæ sæ°i întreﬂinæ
colhozul. Nu°i vom putea lua pe toﬂi dupæ ræzboi øi atunci va trebui sæ°i reeducæm“.
Reluarea repatrierii necesitæ:
1. Discutarea concomitentæ a problemei inventarierii românilor de la est de
Bug øi a repatrierii lor (pe bazæ de schimb de ucraineni) de cætre Preøedinﬂie cu
guvernul german. Operaﬂia ar putea fi executatæ færæ turburarea campaniei agricole,
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în intervalul dintre însæmânﬂæri øi seceriø. S°a dovedit cæ læsarea discuﬂiilor respective pe seama Subsecretariatului Colonizærii øi a Marelui Stat Major n°a dus decât
la sferturi de rezultat.
2. Instituirea unui delegat cu depline puteri, care sæ conducæ aceastæ lucrare,
ajutat de elemente de acﬂiune tinere, care sæ ducæ acﬂiunea de propagandæ prealabilæ
în sate øi sæ organizeze apoi repatrierea în convoaie mici de 150–250 familii, cu
ajutorul organelor militare româneøti.
3. Precizarea locului unde vor fi aøezaﬂi aceøti români (zone agricole — în
cazul unui schimb de populaﬂie Hotinul sau Nordul Basarabiei: Soroca, Bælﬂi, unde
se gæsesc condiﬂii agricole similare) øi a lotului ce va fi acordat (ca gradaﬂii: mai
mult foøtilor culaci — mai puﬂin celor mai puﬂini capabili). Comunicarea acestei
oferte constituie elementul decisiv al acﬂiunii de propagandæ.
4. Destinarea unei cantitæﬂi de tutun, chibrite, zahær, alcool (ﬂuicæ) pentru daruri,
necesar, la fel, acﬂiunii de determinare.
Pentru lucrul în Crimeea øi pe litoralul Mærii Azov am fost informaﬂi cæ este
necesar, la fel, øi asentimentul Armatei XI germane în cadrul cæreia luptæ unitæﬂile
româneøti. Încæ n°am primit autorizaﬂia cerutæ de la Tiraspol de a vizita regiunile
respective.
Pânæ la sosirea acestui ræspuns øi luarea hotærârilor cu privire la repatrierea
românilor de la est de Bug, am retras echipa cu conducerea cæreia m°aﬂi însærcinat
în Transnistria. Am sosit la Valea°Hoﬂului–Ananiev, unde urmeazæ sæ execut
misiunea de cercetare a unui sat de români transnistreni, în ziua de 22 ianuarie.
A. Golopenﬂia
[Valea-Hoﬂului, 21.1.1942]
ROMÂNIA / Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri / Institutul Central de
Statisticæ / I.R.E.B.: 10
Domniei Sale / Domnului Director General al Institutului Central de Statisticæ

REFERAT CÆTRE DIRECTORUL GENERAL AL
INSTITUTULUI CENTRAL DE STATISTICÆ

Cu privire la situaﬂia actualæ a lucrærilor de înscriere a românilor de peste
Bug, am onoarea sæ væ informez asupra situaﬂiei øi a problemelor acestei lucræri.
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1. Asentimentul guvernului german pentru executarea lucrærii în teritoriul
dintre Bug øi Nipru administrat de organe civile germane a fost comunicat, în ziua
de 3 martie, Marelui Stat Major de cætre ataøatul militar german din Bucureøti.
Asentimentul acesta cuprinde menﬂiunea „totuøi guvernul german ar dori ca
activitatea acestei comisiuni sæ înceapæ — din motive tehnice — abia în luna mai“.
Asentimentul grupului de armatæ german din sud la numærarea tuturor
românilor care træiesc în Crimeea øi pe coasta Mærii Azov a fost comunicat în
ziua de 7 martie de cætre Marele Stat Major.
2. Propun plecarea echipei la 10 aprilie, când condiﬂiile de circulaﬂie cu maøinile
vor fi probabil relativ normalizate, øi începerea lucrærilor în Crimeea øi pe litoralul
Mærii Azov spre a ajunge, potrivit dezideratului exprimat de guvernul german,
în cursul lunii mai în teritoriul Bug–Nipru.
În acest scop, væ rog sæ autorizaﬂi:
a) reînnoirea autorizaﬂiilor de circulaﬂie peste Bug;
b) luarea legæturii cu guvernæmântul Transnistriei în vederea obﬂinerii unui
camion øi a opt maøini Stoewer din cele folosite cu prilejul inventarierii
(øi, pentru ipoteza cæ guvernul n°ar putea acorda acest numær de maøini,
destinarea pentru acest scop a trei turisme rezistente, din cele puse la
dispoziﬂia institutului de cætre Preøedinﬂia Consiliului;
c) facerea proviziilor, acordarea de aconturi de echipare de 10 000 lei øi
vaccinarea antitificæ a membrilor.
[3.] Anexez o listæ1 a formaﬂiei echipei în întâia ei deplasare øi a funcﬂionarilor
care au cerut sæ ia parte la lucrærile ce vor fi desfæøurate în aprilie–iunie. Au cerut
sæ ia parte øi funcﬂionare.
Væ rog sæ binevoiﬂi a încuviinﬂa propunerile de alcætuire a echipei.
4. Cu privire la cooperarea cu Subsecretariatul de Stat al românizærii øi
colonizærii, ar fi utilæ o comunicare a constatærilor fæcute pânæ acum øi eventual
stabilirea unei colaboræri cu acest Subsecretariat prin deplasarea unuia din
funcﬂionarii destinaﬂi sæ execute repatrierea românilor de peste Bug.
Totodatæ ar trebui pusæ acestui Subsecretariat problema repatrierii celor
300–500 familii care au fæcut pânæ acum cereri în acest sens organelor militare
româneøti. Ar fi utilæ desemnarea unuia sau mai multor sate din Basarabia de Sud
sau Transnistria pentru plasarea lor.
5. Consiliul de Patronaj, prin Ajutorul de Iarnæ, urmeazæ a face în cursul lunii
mai o colectæ pentru ajutorarea românilor de peste hotare. D°l maior Mihuﬂ ne°a
comunicat cæ d°sa va face demersuri ca ajutorarea românilor de peste Bug sæ se
facæ cu prilejul lucrærilor de înscriere. În acest scop, d°sa urmeazæ sæ obﬂinæ la
Comitetul de mâine 27 martie al Consiliului, autorizaﬂia de a procura alimentele
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ce ar urma sæ fie distribuite, de a pune la dispoziﬂie un camion øi de a delega pe
cineva cu gestiunea acestor danii. Distribuirea aceasta ar putea înlesni operaﬂiile
de înscriere.
6. Formularele sunt gata tipærite încæ înainte de plecarea întâiei echipe øi vor
fi completate, date fiind condiﬂiile favorabile.
7. Evaluez timpul necesar executærii lucrærii la aproximativ douæ luni
(10 aprilie–10 iunie).
Inspector general statistic
(ss) Anton Golopenﬂia
26.III.1942
Institutul Central de Statisticæ, Nr. 23331
Domniei Sale / Domnului Director General al Institutului Central de Statisticæ /
Loco

ANEXÆ: COMPUNEREA ECHIPEI DE ÎNSCRIERE
A ROMÂNILOR DE PESTE BUG
S°au obﬂinut autorizaﬂii de circulaﬂie în Reichskommissariatul Ukrainei pentru:
Dr. S. Manuila
Dr. D.C. Georgescu
H.H. Stahl
N. Georgescu
Maior Vasilescu
Roman Moldovan
N.P. Smochinæ (n°a participat)
Al. Tcaciu (n°a participat)
Gr. Braga (n°a participat)
A. Golopenﬂia, Inspector general statistic
T.A. Stoianovici, statistician
N. Oancea, controlor øef
B. Øchiopu, controlor øef
Gh. Retegan, statistician
Gh. Bucurescu, controlor øef
N. Marin°Dunære, dactilo°perforator øef
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N. Economu, controlor øef
N. Betea, controlor øef
I. Apostol, diurnist
P. Mihæilescu, diurnist
C. Mænescu, statistician
Gh. Popescu, diurnist
D. Corbea°Cobzaru, statistician
Traian Georgescu, diurnist
E. Goræscu, controlor øef demisionat, n°a participat
Cereri de participare
D. Duﬂescu, diurnist (Oficiul de Studii)
E. Grigorescu, diurnist (Oficiul de Studii)
A. Raﬂiu, diurnist (Oficiul de Studii)
M. Domilescu, referent øef (Preøedinﬂie)
Nistor Alexandru, censor (Organele exterioare)
Pavel Constantin, controlor øef (Oficiul de studii)
Levente Mihai, controlor øef (Oficiul de studii)
Laøcu Elena, diurnistæ (Secﬂia demograficæ)
Vidican Alexandru II / detaøat (Øcoala de censori)
Mælinaø Iuliu, detaøat (Øcoala de censori)
Mateescu Stelian, diurnist (Secﬂia Recensæmânt Agricol)
Cræcea Badea°Constantin, diurnist (Secﬂia Rapoarte de activitate)
Popescu Øtefan / controlor øef (Oficiul de studii)
Ing. Bundulescu Vlad, controlor øef (Agriculturæ)
Matilda Demetrescu, diurnistæ (Identificarea localitæﬂilor)

REFERAT CÆTRE DIRECTORUL GENERAL AL
INSTITUTULUI CENTRAL DE STATISTICÆ

Ni s°a comunicat azi telefonic din partea cabinetului militar al Conducætorului,
cæ cele douæ maøini militare Stoewer prin care urma sæ fie completat parcul de
automobile ale echipei de identificare a românilor de peste Bug nu pot fi acordate
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deoarece, potrivit unei dispoziﬂii a d°lui mareøal Antonescu, urmeazæ sæ plece pe
front toate. O comunicare scrisæ, în acest sens, ne va fi trimisæ.
Datæ fiind aceastæ situaﬂie, am onoarea sæ væ supun propunerea ca echipa sæ
plece totuøi în cursul acestei sæptæmâni: repriza întâi joi 30 iulie, repriza a doua
vineri 31 iulie.
Întemeiez aceastæ propunere pe urmætoarele considerente:
1. Timpul nu mai trebuie pierdut. Spre a furniza [datele necesare] organelor
care vor executa repatrierea în timp util, adicæ cu o lunæ–douæ înainte de înzæpezire,
e necesar sæ începem.
2. În întâiele sæptæmâni lucrul urmeazæ a fi fæcut în zone de sate compacte
(Vosnessensk, Pervomaisk) în care transportul întregii echipe poate fi efectuat
cu cele trei maøini Stoewer luate în primire de la guvernæmântul Transnistriei øi
cu autocamionul Consiliului de Patronaj.
3. În ipoteza cæ Institutul ar putea obﬂine în acest scop cauciucuri pentru douæ
din maøinile Institutului, acestea ar putea fi folosite de echipæ dupæ pæræsirea zonelor
pomenite. În caz cæ lucrul nu e posibil, numærul membrilor echipei va fi redus,
dupæ pæræsirea acestor regiuni, la numærul ce poate încæpea în maøinile disponibile
(nouæ în maøinile Stoewer, øi în camion).
Pregætirile lucrærii sunt complet terminate øi anume:
1. Domnii Reteganu øi Raﬂiu se aflæ la Tiraspol, unde au luat în primire trei
maøini Stoewer, care au fost revizuite la Tighina øi echipate cu piese de schimb.
2. Autorizaﬂiile de trecere în Ucraina au fost obﬂinute cu valabilitatea maximæ
de trei luni pe intervalul 25 iulie–24 octombrie.
3. De asemenea, ne gæsim în posesia recomandaﬂiei ataøatului militar german
din Bucureøti cætre organele civile øi militare germane din Ucraina øi Crimeea.
4. Formularele sunt imprimate din iarnæ.
5. Membrii echipei au fost vaccinaﬂi.
6. Proviziile øi materialul sunt împachetate în 30 læzi tip recensæmânt mic.
7. Consiliul de Patronaj a terminat cu transportul celor øapte vagoane de daruri
la Odessa, unde înmagazinarea de cætre doi delegaﬂi ai Consiliului e în curs. Un
vagon cu daruri urmeazæ sæ plece la sfârøitul acestei sæptæmâni cu trenul la
Vosnessensk. Camioneta Consiliului va pleca poimâine la Odessa.
8. Ministerul Propagandei ne°a predat 20 000 exemplare de proclamaﬂii ce
urmeazæ a fi alæturate pachetelor de daruri.
O datæ cu aprobarea începerii lucrærilor væ rog sæ autorizaﬂi:
1. acordarea ordinelor de serviciu la membrii echipei;
2. acordarea câte unui pistol la fiecare membru, împreunæ cu autorizaﬂia
corespunzætoare;
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3. acordarea echipamentului (bocanci, ciorapi, rucksack, foaie de cort, pæturæ,
banderola Institutului).
Directorul Oficiului de Studii
27.VII.1942
Institutul Central de Statisticæ, Nr. 64052
Domniei Sale / Domnului Director General al Institutului Central de Statisticæ /
Loco

ANEXÆ: LISTA MATERIALELOR AMBALATE ÎN LÆZI
Nr. Nr. læzii
crt.
1. Lada Nr. 1
2. Lada Nr. 2.
3. Lada Nr. 3
4. Lada Nr. 4
5. Lada Nr. 5
6. Lada Nr. 6
7. Lada Nr. 7
8. Lada Nr. 8
9. Lada Nr. 9
10. Lada Nr.10
11. Lada Nr.11
12. Lada Nr.12
13. Lada Nr.13
14. Lada Nr.14
15. Lada Nr.15
16. Lada Nr.16
17. Lada Nr.17
18. Lada Nr. 18
19. Lada Nr. 19
20. Lada Nr. 20
21. Lada Nr. 21
22. Lada Nr. 22

Conﬂinutul læzii
16 600 parmezan, 66 zacuscæ, 17 cutii vacæ cu fasole
36 cutii pâine de ræzboi
7 cutii biscuiﬂi øi 24 cutii pâine de ræzboi
6 pachete de ciocolatæ, 1 pachet biscuiﬂi øi 22 cutii pâine
68 bucæﬂi sæpun rufe øi 68 toaletæ, 17 sticle spirt 1/2
33 sticle de spirt 1/2 øi 6 pachete pâine
13 sticle spirt 1/1, 6 sticle spirt 1/2 øi 6 pachete de pâine
11 000 ﬂigæri Naﬂionale øi 150 de pachete tutun cl. a III°a
6 cutii bomboane øi 11 sticle de spirt 1/2
9 000 ﬂigæri Naﬂionale øi 200 tutunuri cl. a III°a
500 pachete tutun cal. III
25 kg macaroane
25 kg macaroane
biscuiﬂi
biscuiﬂi
150 pachete tutun III øi 1 000 cutii chibrituri
6 cutii bomboane (douæ albastre) øi 36 cutii conserve
1 000 chibrituri øi 37 cutii conserve
99 cutii conserve
hârtie de scris, foiﬂe, hârtie cu antet, carnete, maøinæ de scris øi gume,
agrafe, creioane, maøini de ascuﬂit
99 cutii conserve
Læmpile Petromax øi cernealæ
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Lada Nr. 23
Lada Nr. 24
Lada Nr. 25
Lada Nr. 26
Lada Nr. 27
Lada Nr. 28
Lada Nr. 29
Lada Nr. 30

99 cutii conserve
3 pachete de formulare de înscriere øi formularele de despuiere
formulare øi creioane bicolore
mape, filme, hârtie de calc, pelicanol
50 kg zahær
3 pachete formulare, capse, perforator, dosare cu øinæ
3 pachete formulare, cearæ roøie, mape, foiﬂe, obiecte militare
læmâi

CIFRA ROMÂNILOR DIN TRANSNISTRIA.
ANALIZÆ A REZULTATELOR INVENTARIERII DIN
DECEMBRIE 1941
ØI CONFRUNTAREA LOR CU EVALUÆRILE ROMÂNEØTI
ANTERIOARE
ØI CU RECENSÆMINTELE RUSEØTI

Dupæ comunicarea rezultatelor Înventarierii din Transnistria, a fost formulatæ
de mai multe ori afirmaﬂia cæ unii români ar fi fost trecuﬂi, cu prilejul efectuærii
acestei lucræri, drept ucrainieni, øi contestatæ, astfel, valoarea documentaræ a acestor
rezultate.
Analizæm în nota de faﬂæ temeinicia acestei afirmaﬂii.
Cu acelaøi prilej procedæm øi la o confruntare a rezultatelor Inventarierii din
decembrie 1941 cu cifrele privitoare la românii de la est de Nistru, atât ale
evaluærilor româneøti anterioare, cât øi ale recensæmintelor ruseøti ﬂariste øi sovietice.
Procedæm astfel, atât pentru a oferi o documentare completæ asupra datelor cu
privire la românii de dincolo de Nistru, cât øi pentru motivul cæ afirmaﬂia de mai
sus cu privire la trecerea drept ucraineni a unei pærﬂi dintre românii transnistreni
este sprijinitæ pe cifrele date de unele dintre evaluærile mai vechi asupra cifrei
românilor din Rusia [øi folositæ ca argument care ar duce] la înlocuirea rezultatelor
Inventarierii prin aceste evaluæri.
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1. Metoda folositæ cu prilejul Inventarierii din 1941.
Inventarierea Transnistriei a fost organizatæ dupæ toate regulile prescrise de
practica statisticæ, în vederea executærii de recensæminte. Au fost folosite formulare
nominale, în care a fost trecut deosebit fiecare locuitor. Aceste formulare au fost
completate, pe bazæ de chestionare directæ a capului de familie asupra tuturor
membrilor familiei sale, de recensori locali care s°au deplasat din casæ în casæ.
Întrebarea cu privire la neam din formularul adoptat are urmætoarea redactare:
„originea etnicæ“. În broøura de instrucﬂie a Inventarierii se gæsesc urmætoarele
precizæri la pagina 9. „Ræspunsul din coloana 13°a (originea etnicæ) ce°l dæ capul
familiei pentru toﬂi membrii care o compun. Originea etnicæ, adicæ neamul din
care se trage sau naﬂiunea de care omul se consideræ legat, se va aræta în aceastæ
coloanæ prin prescurtare, adicæ rom. pentru românæ sau moldoveneascæ etc.“.
Formularele completate de recensori au fost verificate øi vizate întâi de controlorii
localnici (având ræspunderea lucrærii a 10–15 recensori) apoi delegaﬂii la raion
(plasæ) øi la judeﬂ ai Institutului Central de Statisticæ.
Condiﬂiile particulare øi momentul special în care a fost efectuatæ lucrarea
îngæduiau prevederea unei serii de neajunsuri, care au fost ﬂinute în seamæ cu prilejul
recrutærii recensorilor øi a redactærii formularelor. Cele mai însemnate dintre aceste
neajunsuri sunt, cu privire la structura etnicæ øi îndeosebi cu privire la numærul
românilor, urmætoarele:
1) Executarea lucrærii prin recensori locali. Datoritæ mobilizærii generale n°a
existat posibilitatea de a recruta 4 500 români originari din România, care sæ dubleze
pe fiecare recensor local, øi nici mæcar 2 500 astfel de români care sæ°i controleze
pe toﬂi recensorii locali dintr°un sat. Institutul Central de Statisticæ n°a putut detaøa
pentru aceastæ lucrare decât 143 funcﬂionari (dintre care 30 femei), numær cu care
n°au putut fi încadrate decât funcﬂiunile de inspectori regionali, de delegaﬂi judeﬂeni
øi de delegaﬂi raionali. Recensorii locali, însæ, pot acﬂiona, cum e firesc, în
perspectiva majoritæﬂii din sat øi din regiune. Astfel, deøi ræspunsul cu privire la
neam trebuia sæ fie o declaraﬂie liberæ, se putea întâmpla ca minoritæﬂile în curs
de deznaﬂionalizare din satele ucrainene sæ nu aibæ curajul de a se declara de alt
neam decât cel ucrainean, pe care li°l atribuie majoritatea satului øi pe care l°au
afirmat cu prilejul recensæmintelor anterioare sovietice. Situaﬂia aceasta era de
prevæzut mai ales în satele cu români în curs de deznaﬂionalizare din afara fostei
Republici Moldoveneøti, unde conøtiinﬂa româneascæ n°a beneficiat de consolidæri
constituﬂionale1 (øcoalæ, limbæ oficialæ) în ultimele douæ decenii.
2) Executarea într°un moment când statutul definitiv al Transnistriei încæ nu
este stabilit øi, în întâiele luni øi, în unele regiuni aproape în întâiele sæptæmâni,
ale administraﬂiei româneøti. Gæsindu°se încæ sub teroarea ideii unei reveniri a
Sovietelor øi nefiind încæ atraøi spre România, prin roadele activitæﬂii administraﬂiei
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româneøti, locuitorii vor fi dispuøi sæ evite atitudinile care sæ le poatæ atrage
neplæceri în cazul cæ Transnistria nu va ræmâne româneascæ. A te declara din nou
român, dupæ ce deveniseøi, pentru consætenii tæi ucraineni, ucrainean øi fuseseøi
înscris ca atare în recensæmântul anterior, putea însemna a te expune la primejdii,
mai ales decæ recensorul din localitate este ucrainean.
3) Executarea îndatæ dupæ un ræzboi, care a determinat o împuﬂinare a
numærului populaﬂiei prin execuﬂii, mobilizare, refugieri cu administraﬂia øi armata
ruseascæ. Dat fiind rolul armatei române în acest ræsboi, se putea presupune cæ
românii din Transnistria sæ fi suferit pierderi proporﬂional mai mari.
Neputând lua asupræ°øi ræspunderea recrutærii recensorilor locali, Institutul
a cerut øi a obﬂinut ca aceøtia sæ fie aleøi de organele administrative româneøti,
sæ lucreze sub supravegherea acestor organe øi sæ fie ﬂinuﬂi personal ræspunzætori
de executarea lucrærilor în conformitate cu instrucﬂiunile stabilite de Institutul
Central de Statisticæ.
Articolele 1 øi 2 ale Ordonanﬂei 25 din 21 noemvrie date de D°l Guvernator
al Transnistriei prevæd urmætoarele:
„Art. 1 — Se constituie, în fiecare localitate urbanæ øi ruralæ, comisii comunale
de inventariere. Comisiile se constituie în localitæﬂile urbane de primærii, iar în
comunele rurale de cætre pretori.
Art. 2 — Comisiile comunale vor fi prezidate de un delegat oræøenesc sau
sætesc, numit de cætre organele Guvernæmântului civil al Transnistriei. El va fi
personal ræspunzætor de executarea lucrærilor pe teren în conformitate cu instrucﬂiunile stabilite de cætre Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri, prin Institutul Central
de Statisticæ.
„Aceste comisii vor lucra sub supravegherea organelor administrative øi sub
conducerea tehnicæ a delegaﬂilor Institutului Central de Statisticæ“.
Recrutarea recensorilor øi a controlorilor locali a fost fæcutæ potrivit acestor
prevederi de primarii de oraøe øi de pretor, de la care au primit delegaﬂii Institutului
lista recensorilor.
Spre a face cu putinﬂæ mæcar în parte cunoaøterea pierderilor de populaﬂie suferite de Transnistria în preajma ræzboiului din 1941, Institutul a prevæzut înscrierea
membrilor absenﬂi ai familiilor gæsite în Transnistria, cu arætarea cauzei absenﬂei
(deportare, executare, în armatæ, nu se øtie — plecat cu administraﬂia øi armata
sovieticæ).
2. Problema românilor trecuﬂi drept ucraineni
În aplicarea dispoziﬂiilor ordonanﬂei D°lui Guvernator al Transnistriei cu privire
la supravegherea de cætre organele administrative a comisiilor comunale de
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inventariere øi la conducerea tehnicæ a lucrærilor de cætre organele administrative
ale comisiilor comunale de inventariere øi la conducerea tehnicæ a lucrærilor de
cætre delegaﬂii Institutului Central de Statisticæ, au fost întreprinse anchete
suplimentare în mai multe sate din judeﬂul Balta øi în oraøul øi satele din judeﬂul
Râbniﬂa.
În judeﬂele Balta øi Râbniﬂa delegaﬂii judeﬂeni ai Institutului au gæsit, cu prilejul
verificærii formularelor, familii cu nume româneøti trecute ca de originæ etnicæ
ucraineanæ în mai multe sate. În urma acestei constatæri, ei au sesizat prefecﬂii
judeﬂelor respective spre a obﬂine verificæri la faﬂa locului øi sancﬂionarea recensorilor pentru procedare neconformæ cu ordonanﬂa D°lui Guvernator al Transnistriei.
Cu prilejul verificærilor întreprinse în aceste sate, s°a stabilit în judeﬂul Balta cæ,
în satul Golima II, 78 din cele 581 familii træitoare în sat, deøi de origine etnicæ
româneascæ au fost trecute ca ucrainene iar în satul Moøneaga au fost trecute ca
ucrainene, deøi copiii lor sunt de sânge românesc, 27 din cele 260 familii aflætoare
acolo. În oraøul Râbniﬂa, la verificarea, familie de familie, a declaraﬂiilor de
naﬂionalitate de cætre [censori] localnici români buni cunoscætori ai oraøului, s°a
constatat cæ cifra românilor din oraø poate fi sporitæ cu 143 familii, iar cele din
raioanele Râbniﬂa, Codâma, Piesceanka cu respectiv 23, 281 øi 246.
Corecturile întreprinse în cele douæ sate din judeﬂul Balta au dus la constatarea
drept româneøti a 13% respectiv 10% din familiile ce locuiesc în aceste sate.
Corecturile operate în judeﬂul Râbniﬂa au sporit numærul familiilor, constatate drept
româneøti în Râbniﬂa cu 7% iar în cele trei raioane pomenite drept româneøti cu 9%.
În ambele aceste judeﬂe, corecturile pomenite au fost realizate cu concursul
organelor administrative dar, la cererea delegaﬂilor Institutului, Inspectorul General
Statistic delegat de Institut cu conducerea lucrærilor de inventariere a comunicat
D°lui Guvernator al Transnistriei mæsurile luate în judeﬂul Râbniﬂa la 25 ianuarie,
iar pe cele luate în judeﬂul Balta în „martie prin douæ rapoarte, pe care le anexæm“.
Problema aceasta a fæcut obiectul Notei Nr. 30 987 din 25.IV.1942 a
Directorului General al Institutului Central de Statisticæ cætre Cabinetul Militar,
care este anexatæ în copie.
Cu prilejul prelucrærii definitive în curs a rezultatelor Inventarierii
Transnistriei, se va face o nouæ operaﬂie de confruntare a numelor de familie cu
declaraﬂia de neam pentru întreaga populaﬂie a tuturor judeﬂelor Transnistriei øi
o verificare a populaﬂiei satelor cu nume româneøti sau arætate ca româneøti în
sursele cu privire la românii de peste Nistru. În urmarea acestei lucræri vom remite
Guvernæmântului Transnistriei anchete la faﬂa locului.
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Prin aceastæ operaﬂie se va putea stabili cifra locuitorilor de origine etnicæ
româneascæ færæ conøtiinﬂæ naﬂionalæ hotærâtæ.
Anchetele întreprinse pânæ acum nu ne îngæduie un calcul al cifrei acestei
categorii de români. Dupæ elementele de care dispunem, ea va întrece cifra de
40 000, adicæ 20% din numærul românilor cu conøtiinﬂa naﬂionalæ treazæ.
Metoda adoptatæ cu prilejul inventarierii Transnistriei ne îngæduie, însæ, sæ
afirmæm cæ cifra de 198 000 a românilor din aceastæ din urmæ categorie este exactæ.
Repetarea imediatæ a inventarierii, cu care prilej sæ fie trecuﬂi drept români øi
locuitorii care ar fi aduøi prin anchete speciale sæ se declare ca atare, care a fost
propusæ de Domnul Subprefect de Balta2, în urma anchetelor pomenite mai sus,
nu ar putea avea drept urmare decât pierderea calitæﬂii Inventarierii din decemvrie
1941, care consistæ în faptul cæ, cu prilejul ei, s°au declarat români numai cei ce
au într°adevær conøtiinﬂa româneascæ. Cifra românilor ar realiza un spor, dar ar pierde
øi din relevanﬂæ politicæ prin amestecarea indistinctæ a celor de origine etnicæ
româneascæ cu conøtiinﬂæ naﬂionalæ cu cei ce n°o mai au în mod obiønuit.
O acﬂiune deosebitæ de identificare a acestor români este însæ importantæ, din
punct de vedere politic, øi necesaræ. În concluzia acestei note, ne îngæduim sæ facem
propuneri cu privire la modul de organizare al acestei acﬂiuni de identificare øi a
acﬂiunii de renaﬂionalizare, care trebuie s°o urmeze.
3. Constituie existenﬂa categoriei românilor ce s°au declarat ucraineni øi au
fost trecuﬂi ca atare o confirmare a evaluærilor mai vechi cu privire la numærul
românilor din Transnistria?
Existenﬂa categoriei de români descrisæ mai sus este socotitæ adeseori ca un
argument în favoarea evaluærilor româneøti mai vechi asupra cifrei românilor de
dincolo de Nistru. De vreme ce acceptarea acestui raﬂionament ar putea avea ca
urmare consecinﬂe grave, în caz cæ acﬂiunea politicæ româneascæ øi l°ar însuøi,
întreprindem aci o analizæ a fiecæreia din cele trei surse cu privire la cifra românilor
de la Ræsærit de Nistru øi apoi o confruntare a lor. De pe urma acestei operaﬂii,
problema cifrei românilor de peste Nistru poate trece din stadiul discuﬂiilor în stadiul
certitudinilor, færæ de care nu poate fi pornitæ temeinic nici o acﬂiune de stat.
Cifra românilor aflætori la est de Nistru a fost evaluatæ de autorii români, care
au scris despre acest grup de români de peste hotare, la 500 000–1 200 000, deøi
recensæmintele ruseøti arætau o cifræ de 221 000 români în Ucraina de vest la 1897,
de 258 000 români în întreaga Ucrainæ la 1926 øi de 260 000 români în întreaga
Uniune la 1939.
Inventarierea din decemvrie 1941 a gæsit în Transnistria 198 000 locuitori,
care sæ se declare drept români.
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Implicæ oare faptul cæ, deosebit de aceøti români cu conøtiinﬂæ naﬂionalæ, au
mai fost gæsiﬂi în Transnistria øi locuitori de neam român care nu s°au declarat
români, concluzia cæ în Transnistria se gæsesc 300 000 pânæ la 700 000 români?
Un ræspuns în cunoøtinﬂæ de cauzæ la aceastæ întrebare necesitæ analiza
prealabilæ a temeiniciei atât a acestor evaluæri cât øi a recensæmintelor ruseøti øi
confruntarea rezultatelor Inventarierii cu ele.
Vom preceda aceste analize øi confruntæri de o prezentare a informaﬂiilor cu
privire la caracteristicile evoluﬂiei populaﬂiei øi ale fiinﬂærii grupærilor etnice în
Rusia ﬂaristæ øi în Uniunea Sovietelor.
Cæci temeinicia evaluærilor øi a recensæmintelor nu poate fi stabilitæ færæ ﬂinerea
în seamæ a împrejurærilor speciale ale populaﬂiei pe care o prezintæ ele la diferite
momente ale evoluﬂiei.
4. Condiﬂiile particulare ale evoluﬂiei populaﬂiei øi ale fiinﬂærii grupurilor etnice
în Rusia ﬂaristæ øi în Uniunea Sovietelor
Cercetærile întreprinse de personalul Institutului, concomitent cu inventarierea,
atât în Transnistria cât øi dincolo de Bug3, au îngæduit constatarea unei serii de
particularitæﬂi în evoluﬂia populaﬂiei øi în fiinﬂarea grupurilor etnice în Rusia ﬂaristæ
øi în Uniunea Sovietelor.
Cele mai însemnate dintre aceste particularitæﬂi sunt:
1. Sporul natural n°a ræmas pe loc, ci a fost dirijat sistematic, încæ de la mijlocul
veacului trecut, spre regiunile puﬂin populate ale imperiului. Aceastæ acﬂiune de
stat este o continuare a acﬂiunii spontane de roire care a fæcut, în veacul al XVIII°lea
øi la începutul celui de al XIX°lea, ca din satele mai vechi, de lângæ râuri, prisoasele
sæ plece sæ întemeieze cætune în stepa dintre râuri. La mijlocul veacului trecut,
Rusia ﬂaristæ a dirijat, printr°o largæ propagandæ, surplusul ei de populaﬂie spre
Caucaz. Începând din anii 1880 øi pânæ la izbucnirea ræzboiului mondial, ﬂinta
nouæ a fost Siberia occidentalæ øi apoi orientalæ. Consecinﬂele acestei acﬂiuni, a
cæror amintire se pæstreazæ foarte bine în satele româneøti, sunt pe de o parte
aøezærile româneøti din Caucaz øi Siberia, iar pe de alta caracterul domol al creøterii
populaﬂiei satelor din regiunile de aøezæri vechi, cum sunt cele româneøti de pe
malul stâng al Nistrului øi de pe malul stâng al Bugului.
2. Fræmântærile care au început în 1917 au anulat aproape sporul natural în
anume ani, diminuând øi populaﬂia existentæ printr°o mortalitate excesivæ, deportæri,
emigræri forﬂate de culaci în regiunile industriale øi în oraøe, refugieri peste Nistru
øi execuﬂii. În Transnistria øi Ucraina de Vest ocupaﬂiile øi ræzboiul civil au durat
pânæ în 1920. Foametea din 1922 a secerat în multe sate peste 10% din populaﬂie.
Colectivizarea din 1992 a adus cu sine deportarea øi plecarea din sat în mijlocie
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a 5% din locuitori. Pe alocuri, în satele reputate ca bogate, cum erau de pildæ cele
româneøti de pe malul Bugului, populaﬂia satelor a scæzut la jumætate, în urma
colectivizærii. Rezistenﬂele opuse colectivizærii sau actele de sabotaj produse au
avut ca urmare în unele sate executarea de zeci øi uneori de sute de locuitori.
Raportul anexat asupra unei anchete cu privire la pierderile de populaﬂie datorite
unor astfel de cauze în trei sate din jurul Tiraspolului (Târnauca, Karagaøi øi Butur)
aratæ cæ ele au pierdut în ultimii 20 de ani prin deportæri, execuﬂii øi foamete 2 371
suflete (în 1941 populaﬂia lor numæræ 13 701 suflete). Acestor fapte ræzboiul început
anul trecut le°a adæugat o nouæ serie de cauze de diminuare a populaﬂiei:
mobilizærile, plecærile cu autoritæﬂile øi trupele sovietice, morﬂii în ræzboi.
3. În privinﬂa etnicæ, nici Rusia ﬂaristæ nici Uniunea Sovietelor n°au fost un
teren prielnic pæstrærii naﬂionalitæﬂii. Forﬂa de asimilare a Rusiei ne4 este cunoscutæ
din Basarabia. Românii aflætori azi în Rusia sunt de acum toﬂi bilingvi. În regiunile
de aøezæri mai compacte, ei øi°au putut pæstra limba destul de bine. Unde însæ
puﬂine sate româneøti sunt împresurate de sate ucrainene, acolo øi „moldoveneasca“
a ajuns un amestec româno–ucraineano–rus. Românii plecaﬂi izolaﬂi în oraøe nu
se pot menﬂine nicæieri: de cele mai multe ori, copiii lor nu mai øtiu româneøte.
Faptul cæ ﬂarismul n°a avut decât øcoli ruseøti a determinat de la sfârøitul veacului
trecut, de când lumea a început a învæﬂa cititul øi scrisul, o intensificare considerabilæ
a procesului de deznaﬂionalizare. Chiar øi acolo unde românii se menﬂinuseræ bine,
træind în sate pure øi în regiuni compacte româneøti, øcoala rusæ a netezit calea
spre ucrainizare. În cazul satelor mixte procesul de ucrainizare e încheiat sau pe
sfârøite.
4. Politica de naﬂionalitate sovieticæ a frânat acest proces pe teritoriul fostei
Republici Moldoveneøti øi în puﬂinele sate din afara Republicii care au avut tæria
de a cere øcoalæ moldoveneascæ. Chiar øi azi, sub administraﬂia româneascæ,
fracﬂiunile româneøti în curs de ucrainizare din satele care nu fac parte din fosta
Republicæ încæ nu au curajul sæ se împotriveascæ majoritæﬂii ucrainene a satului,
revenind asupra renunﬂului lor dinainte de douæ decenii de a se declara români.
5. Rezultatele recensæmintelor ruseøti
Recensæmintele ruseøti nu ne îngæduie sæ stabilim populaﬂia din trecut a
Transnistriei. Nu putem cunoaøte cu ajutorul lor decât cifra de la 1897, 1926 øi
1939 a românilor. Øi nici cu privire la aceasta nu aflæm, în sursele disponibile,
date perfect comparabile. Din rezultatele recensæmântului ﬂarist de la 1897, nu
cunoaøtem decât cifra românilor din Ucraina de vest, iar din rezultatele
recensæmintelor sovietice de la 1826 øi 1939 numai cifra românilor din întreaga
Ucrainæ, respectiv din întreaga Uniune.
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1897

Ucraina de vest
221 059
Gubernia Kerson (Odessa)
182 925
Gubernia Podolsk
26 762
Gubernia Taurida
2 197
Gubernia Ekaterinoslav
9 175
1926
Ucraina
257 794
1939
U.R.S.S.
260 023
Totuøi, date fiind pe de o parte faptul cæ aøezærile de cæpetenie ale românilor
din Rusia se gæsesc în Ucraina de Vest, iar pe de alta împrejurarea cæ politica de
rusificare efectivæ sau numai formalæ, în cifrele de recensæmânt, adoptatæ atât sub
ﬂar cât øi de soviete, produce roade cu deosebire în cazul celor ce øi°au pæræsit
regiunea natalæ, læsându°se colonizaﬂi în depærtæri, putem presupune cæ aproape
întregimea românilor constataﬂi la 1926 în Ucraina øi la 1939 în Uniune se gæsesc
tot în Ucraina de Vest. Astfel deøi aparent incomparabile, ca privind teritorii de
mærimi diferite, aceste cifre pot fi socotite totuøi comparabile. Privindu°le,
constatæm cæ cifra românilor a ræmas aproape staﬂionaræ în decurs de patru decenii.
Creøterea de numai 14,9% în decurs de 42 ani este cu mult sub aøteptærile pe care
le°am putea avea într°o ﬂaræ færæ emigræri, deportæri øi într°o vreme færæ ræzboi øi
foamete. Dupæ cele spuse mai sus cu privire la particularitæﬂile evoluﬂiei populaﬂiei
în Rusia, cuantumul redus al sporului natural nu pare, însæ, neprobabil.
6. Evaluærile româneøti asupra numærului românilor din Rusia
Evaluærile româneøti mai vechi asupra numærului românilor din Rusia au fost
fæcute toate ræspunzând cerinﬂelor unui anume moment al politicii româneøti øi
cu o anume intenﬂie.
Autorii lor le°au obﬂinut prin deducﬂii øi corecturi aduse la felurite cifre ruseøti
øi ucrainene (recensæminte, evaluæri, cifre intervenind în scrieri propagandistice).
Unii din autorii lor au fost dincolo de Nistru, nici unul dintre ei nu dispunea însæ
de experienﬂæ directæ øi de informaﬂii verificate pentru întreg teritoriul locuit de
grupul românesc de dincolo de Nistru. Procedeul urmat, în toate aceste construcﬂii
statistice, consistæ în a sublinia contradicﬂii în cifrele ruseøti sau ucrainene
disponibile øi în a accepta apoi, drept bunæ, o cifræ cât mai veche øi în a°i adæuga
un spor natural ridicat øi abstract, færæ a ﬂine în seamæ diversele condiﬂii particulare
Rusiei, care l°ar fi putut diminua sau devia. Aproape invariabil fiecare evaluare
majoreazæ considerabil cifra oferitæ de cea imediat anterioaræ.
Întâiele dintre aceste evaluæri au fost fæcute în ajunul Conferinﬂei de pace din
1919. Prof. Murgoci øi Dræghicescu susﬂin evaluarea de peste 500 000, la care au
ajuns aplicând pe de o parte sporul natural de 16 la mie pe an unei statistici de
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la 1834, pe care o acceptæ, øi calculând pe de altæ parte, ca verificare, procentul
din populaﬂia Ucrainei care corespunde satelor øi regiunilor haøurate drept româneøti
pe o hartæ, pe care au construit°o. Cifra 500 000 era menitæ sæ contrabalanseze
pretenﬂiile pe care le puteau ridica ucrainenii la Conferinﬂa de pace asupra
conaﬂionalilor lor din Bucovina øi Basarabia, evaluaﬂi de autorii noøtri la 450 000,
delegaﬂia românæ nereclamând decât frontierea Nistrului. Cifra de 500 000 este
susﬂinutæ în 1922 øi de prof. Ciobanu, d°l Harea o majoreazæ la 620 000.
Evaluærile urmætoare dateazæ din anul înfiinﬂærii Republicii Moldoveneøti,
cæutând sæ exploateze în favorul neamului românesc aceastæ acﬂiune îndreptatæ
împotriva României a Sovietelor. Atunci, prof. Nistor face o evaluare a cifrei
românilor plecând de la recensæmântul rusesc din 1900 care declaræ 272 000 români
la est de Nistru. Prin spor natural, cifra aceasta s°ar fi urcat între timp la
400 000–500 000 români. Socoteala d°lui Harea este socotitæ de Prof. Nistor „niﬂel
cam exageratæ“.
Ultima serie de evaluæri dateazæ din anii care au precedat ræzboiul contra
boløevismului øi ele se datoresc acﬂiunii læudabile a D°lui N.P. Smochinæ de a
menﬂine actualæ preocuparea de românii din Rusia. Dl. Smochinæ pare a crede
însæ cæ numai cifrele mari conving, pe care le cautæ cu tot preﬂul øi înfrângând
uneori regulile calculului. D°sa evalueazæ cifra antebelicæ a românilor din Ucraina
pe baza procentului de 0,9, a cærui sursæ nu este indicatæ, din populaﬂia Ucrainei,
la 435 24[0]5 suflete (dintre aceøtia, 172 360 în Transnistria de azi). Pentru epoca
postbelicæ D°sa face o evaluare asupra cifrei românilor din întreaga Uniune (inclusiv
Crimeea, Caucazul øi Siberia), oferind cifra de 1 200 000. La aceastæ cifræ D°sa
ajunge pornind de la numærul din 1926 al populaﬂiei româneøti a Ucrainei, pe care°l
consideræ a fi de 420 213 suflete, afirmând, færæ a putea invoca un temei convingætor, cæ cifra de 172 419 a românilor din Republica Moldoveneascæ, arætatæ de
recensæmântul sovietic din 1926, nu este cuprinsæ în cifra de 257 794 a românilor
din Ucraina la acelaøi recensæmânt øi cæ trebuie adæugatæ acesteia din urmæ. Prin
aplicarea unei formule proprii, necuprinsæ în nici un tratat de demografie, D°sa
stabileøte apoi cæ, în urma unui numær anual de 10 495 naøteri, cifra românilor
din Ucraina s°a ridicat între 1941 øi 1944 la 782 640 suflete. Chiar dacæ facem
abstracﬂie de faptul cæ cifra naøterilor nu e socotitæ influenﬂatæ de anii de ræzboi,
revoluﬂie, foamete (1922–1933), operaﬂia aceasta este profund arbitraræ øi
nejustificatæ de vreme ce, chiar dacæ la cei 209 990 næscuﬂi în anii 1914–1934
n°ar fi corespuns nici un deces în acest interval, cifra românilor din Ucraina n°ar
fi decât de 640 113 øi nu de 782 640. În concluzia acestor calcule eronate, d°l
N. Smochinæ evalueazæ pe românii din Transnistria, Ucraina, Crimeea øi Caucaz
la 900 000 la care adaugæ 200 000–300 000 români din Siberia.
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7. Rezultatele etnice ale inventarierii Transnistriei din decembrie 1941
Cu prilejul Inventarierii din decembrie 1941, s°a constatat în cele 13 judeﬂe
cu 63 raioane, 2 497 sate øi 17 oraøe ale Transnistriei (44 066 km2) o populaﬂie
prezentæ de 2 326 224 suflete, din care în oraøe 15,9%, iar la ﬂaræ 84,1%. Din familiile
prezente în Transnistria la data inventarierii, lipseau 228 956 membri øi anume:
deportaﬂi
39 200
17,1%
executaﬂi
2 874
1,2%
neîntorøi din armata sovieticæ
165 679
72,4%
plecaﬂi cu autoritæﬂile sovietice
21 120
9,3%
Totalul membrilor de familie absenﬂi 228 873
100,0%
Populaﬂia prezentæ în decembrie 1941 a Transnistriei se gæsea deci diminuatæ
în urma deportærilor, a execuﬂiilor øi consecinﬂelor ræzboiului actual, de membri
ai familiilor prezente cu un numær de suflete egal cu 9,8% din totalul ei.
Stabilirea cifrei pe care o reprezintæ membrii familiilor în întregime deportate,
executate, plecate cu trupele øi administraﬂia sovieticæ n°a putut fi întreprinsæ în
termenul øi cu mijloacele disponibile. N°a putut fi stabilitæ nici cifra pierderilor
de populaﬂie suferite în decursul foametei din 1922 øi a celei din 1933.
Prin prelucrarea formularelor completate de populaﬂia prezentæ s°a constatat
cæ aceasta are urmætoarea structuræ etnicæ:

Total
Români
Germani
Ucraineni
Ruøi
Evrei
Bulgari
Tætari
Poloni
Lipoveni
Alte neamuri

Rural + urban
cifre absolute
%
2 326 224* 100,0
197 685
8,4
126 464
5,4
1 775 .273
76,3
150 842
6,5
21 852
0,9
27 638
1,2
900
°
13 969
0,6
978
°
10 628
0,5

Rural
cifre absolute
1 956 557
9,3
5,9
79,9
2,4
0,7
1,1
°
0,3
°
0,2

Urban
369 669
4,4
2,7
57,4
27,9
2,0
1,4
0,1
2,3
0,1
1,7

* Cifra aceasta nu corespunde sumei rural-urban (= 2 326 226) øi nici sumei cifrelor
corespunzætoare diferitelor etnii (= 2 326 229) – S. G.

În populaﬂia întregii Transnistrii, românii ocupæ locul al doilea ca importanﬂæ,
dar cifra lor este de opt ori mai micæ decât cifra populaﬂiei ucrainene, care ocupæ
locul întâi ca importanﬂæ. Ca øi ucrainenii, românii sunt precumpænitor rurali, fiind
depæøiﬂi în oraøe øi unii øi alﬂii de ruøi.
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Pe teritoriul Transnistriei diferitele neamuri ce constituie populaﬂia ei nu sunt
distribuite în mæsuræ identicæ. Ucrainenii se gæsesc mai ales în estul, nordul øi
sudul teritoriului, iar românii în vestul øi mijlocul lui. Rezultatele pe judeﬂe øi pe
raioane ale Inventarierii aratæ cæ, în populaﬂia ruralæ a anumitor judeﬂe øi mai ales
a anumitor raioane, românii deﬂin procente considerabil superioare procentului
lor mediu pe provincie. Acesta este cazul în urmætoarele judeﬂe:
Judeﬂ

Dubæsari
Tiraspol
Râbniﬂa
Ananiev
Ovidiopol

Români
Rural + urban
Rural
%
%
40,5
58,4
25,5
7,6
25,1
11,9
13,8
17,0
9,3
°

Urban
%
38,7
27,3
26,2
13,6
9,3

Numai într°unul din oraøele aflætoare pe teritoriul acestor judeﬂe, øi anume
Dubæsarii aflaﬂi în dreptul zonei aproape exclusiv româneøti a Codrului basarabean, românii deﬂin majoritatea. Procente apreciabile româneøti mai gæsim în oraøele
Ananiev (17,0%) øi Râbniﬂa (11,9%). În populaﬂia Tiraspolului, românii nu deﬂin
decât 7,6%.
Rezultatele pe raioane ale Inventarierii din decembrie 1941 îngæduie circumscrierea øi mai precisæ a regiunilor rurale româneøti ale Transnistriei. Constatæm
din tabloul anexat cæ românii deﬂin unanimitatea în raionul Dubæsari (84,2%) øi
majoritatea absolutæ în raioanele Slobozia (69,3%) øi Grigoriopol (52%). În cinci
alte raioane ei reprezintæ cam o treime din populaﬂie: Kamenka (40,6%), Bârza
(39,1%), Râbniﬂa (39,0%), Tiraspol (38,0%), Ananiev (34,4%), Valea°Hoﬂului
(29,2%). Mai gæsim procente apreciabile, în jurul unei cincimi din populaﬂie, în
raioanele Ciorna (22,9%), Belaevka (16,6%) øi Kodina (16,3%).
Confruntând aceste constatæri cu harta anexatæ constatæm cæ regiunea
româneascæ a Transnistriei coincide cu teritoriul fostei Republici Moldoveneøti.
8. Comparaﬂie între rezultatele inventarierii din decembrie 1941 øi
recensæmintele ruseøti (îndeosebi cel din 1926)
Datele accesibile din recensæmântul rusesc îngæduie:
a) comparaﬂia între cifra totalæ a celor ce s°au declarat români în Ucraina de
Vest la 1897, 1926 øi 1939 øi rezultatele Inventarierii din decembrie 1941 øi
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b) comparaﬂia între populaﬂia româneascæ din comunele de pe teritoriul fostei
Republici Moldoveneøti de la 1926 øi populaﬂia româneascæ aflatæ pe acelaøi
teritoriu la data inventarierii Transnistriei.
Cifra totalæ de 221 059 (1897), 257 794 (1926) øi 260 023 (1939) a românilor
din Ucraina de Vest, arætatæ de recensæmintele ruseøti, concordæ cu cifra românilor
cu conøtiinﬂæ naﬂionalæ constatatæ în Transnistria de Inventarierea din decembrie
1941 (197 685), dacæ ﬂinem în seamæ existenﬂa insulelor româneøti dintre Bug øi
Nipru, care øi°au pæstrat conøtiinﬂa naﬂionalæ, cum dovedeøte faptul cæ unele din
ele au cerut øi obﬂinut øcoli româneøti, formându°øi învæﬂætori la Academia
pedagogicæ din Tiraspol.
Concordanﬂa aceasta confirmæ øi susﬂine afirmaﬂia fæcutæ mai sus cæ, cu prilejul
Inventarierii din decembrie 1941, nu mult dupæ ocuparea provinciei, s°au declarat
români, în genere, numai locuitori de origine etnicæ româneascæ cu conøtiinﬂæ
naﬂionalæ, adicæ cei ce se declaraseræ ca atare øi la recensæmintele anterioare
sovietice. Existenﬂa ei face cifra românilor constatatæ prin Inventarierea din
decembrie 1941 opozabilæ oricui øi constituie un indiciu pentru precizia metodei
folosite øi seriozitatea tuturor rezultatelor obﬂinute.
Cifra locuitorilor de origine etnicæ româneascæ a Transnistriei, care sunt lipsiﬂi
de conøtiinﬂa naﬂionalæ, urmeazæ a fi stabilitæ deosebit. Rezultatele recensæmântului
rusesc de la 1897 ne aratæ una din regiunile unde trebuie sæ°i cæutæm cu deosebire:
gubernia de altædatæ a Podoliei. Atunci au fost numæraﬂi în aceastæ regiune, cum
am arætat, 26 762 români. Inventarierea din decembrie 1941 n°a gæsit în cele trei
judeﬂe de Nord ale Transnistriei, care au fæcut parte în întregime din aceastæ
gubernie, decât [cifræ lipsæ] români.
Comparaﬂia între populaﬂia de la 1926 øi 1941 a fostei Republici Moldoveneøti
este posibilæ datoritæ faptului cæ s°a publicat de Cârmuirea Statisticæ a Moldovei
un volum cu datele statistice din 1926 pe comune øi, mai ales, împrejurærii cæ
raioanele din 1941 pæstreazæ aproape complet limitele raioanelor din 1926.
Cartograma [nespecificat] aratæ concordanﬂa aproape completæ între poligonul
circumscris de graniﬂele de la 1926 ale fostei Republici Moldoveneøti øi poligonul
constituit de cele 14 raioane aflætoare azi pe teritoriul fostei Republici. Diferenﬂa
de [cifræ lipsæ] km2 cu care suprafaﬂa poligonului alcætuit de cele 14 raioane actuale
întrece suprafaﬂa fostei Republici Moldoveneøti este neglijabilæ faﬂæ de suprafaﬂa
de [cifræ lipsæ] km2 a fostei Republici Moldoveneøti.
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Km2

Germani

Ucraineni

Ruøi

1926
%

Totalul Români
pop.
572 339 172 419
100,0
30,2

10 739
1,2

277 515
48,5

48 868 48 564 4 853
8,5
8,5
0,8

6 026
1,1

3 355
0,6

1941
%

477 885 156 724
32,7

11 503
2,4

267 711
56,0

28 889 3 672
6,0
0,7

7 142
1,5

950
0,1

°15 695

+364

°9 804

°19 979 °44 892 °3 557 +1 116 °2 405

°9,1

+7,1

°3,5

°40,8

Diferenﬂa °94 454
1878/
1926
%

°16,4

Evrei

°92,4

Poloni Bulgari Alﬂii

1 296
0,3

°73,3

°18,5

°71,6

Constatæm cæ populaﬂia de pe teritoriul fostei Republici Moldoveneøti a scæzut
cu 16,4% între anii 1926–1941. Afaræ de dispariﬂia evreilor, de diminuarea cu 73,3%
a polonezilor — probabil în urma trecerii lor în teritoriile fostei Polonii ocupate
de U.R.S.S. — øi de sporul cu 7,1% al germanilor, constatæm o scædere a elementului rusesc cu 40,8%, a celui românesc cu 9,1% øi a celui ucrainean cu 3,5% øi
scæderi apreciabile la toate neamurile.
Întâia pricinæ a acestor scæderi este arætatæ în tabloul care evidenﬂiazæ øi
membrii absenﬂi ai familiilor ce se gæseau pe teritoriul fostei Republici Moldoveneøti la momentul executærii inventarierii. Constatæm în acest tablou cæ, numai
din aceste familii, lipsesc 48 399 membri øi anume:
Deportaﬂi
În armatæ
Uciøi
Nu se øtie (retraøi
cu trupele)
Total

8 863
29 695
633
9 208
48 399

Mæsura în care intræ diferitele neamuri în compunerea acestei categorii încæ
n°a putut fi stabilitæ din lipsæ de personal.
Suma cifrei membrilor de familie absenﬂi cu cifra diferenﬂei 1926/1941 a
evreilor echivaleazæ aproape (93 291) cu scæderea de 94 454 a populaﬂiei de pe
teritoriul fostei Republici Moldoveneøti între 1926 øi 1941.
Lipsa oricærui spor natural în acest interval de 15 ani se datoreøte, dupæ toate
probabilitæﬂile, factorilor speciali, constataﬂi mai sus ca acﬂionând asupra
evoluﬂiei populaﬂiei în Rusia Sovieticæ, adicæ deportærilor øi plecærilor din sat de
familii întregi în oraøe sau peste Nistru în urma colectivizærii øi a ræzboiului din
1941, ca øi pierderilor de vieﬂi prin foametea din 1933.
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Mai constatæm øi modificæri în importanﬂa procentualæ a neamurilor ce compun
populaﬂia Transnistriei. Germanii marcheazæ o creøtere de importanﬂæ de la 1,8%
la 2,4% în populaﬂia Transnistriei, concomitentæ cu o urcare a cifrei lor absolute.
Urcæri de importanﬂæ procentualæ prezintæ øi românii, ucrainenii øi bulgarii, cu
toatæ scæderea înregistratæ de cifra lor absolutæ. Aceastæ urcare este mai væditæ la
ucraineni care, beneficiind prin masa lor în mai mare mæsuræ de golul creat de
dispariﬂia evreilor, trec de la 48,5% la 56%. Importanﬂa românilor în populaﬂia
Republicii Moldoveneøti creøte numai de la 30,2% la 32,8%, iar cea a bulgarilor
de la 1,1% la 1,5%.
9. Comparaﬂia între rezultatele Inventarierii din decembrie 1941 øi
evaluærile româneøti mai vechi asupra numærului românilor din Rusia
Între evaluærile mai vechi româneøti asupra numærului românilor din Rusia
øi Transnistria øi rezultatele Inventarierii din decembrie existæ o disproporﬂie
considerabilæ.
Cele mai joase din aceste evaluæri (Murgoci–Dræghicescu øi Nistor) cifreazæ
numærul românilor din Rusia la 450–500 000 øi deci populaﬂia de pe teritoriul
Transnistriei la 300–350 000, ﬂinând seamæ de raportul dintre românii aflætori în
dreapta Bugului øi cei din stânga Bugului. Cele mai ridicate stabilesc un numær
de 172 360 români din Transnistria (Smochinæ).
E drept cæ Inventarierea din decembrie 1941 n°a stabilit pânæ acum decât cifra
românilor cu conøtiinﬂæ româneascæ. Dar nici în urma verificærii declaraﬂiilor de
neam pe întreg întinsul Transnistriei øi a identificærii românilor ucrainizaﬂi, cifra
românilor din Transnistria nu6 va putea fi ridicatæ la înælﬂimea chiar øi a evaluærilor
celor mai joase.
Experienﬂa situaﬂiei de la faﬂa locului impune aceastæ afirmaﬂie.
Supraestimarea cifrei românilor de cætre evaluærile româneøti mai vechi se
datoreøte, cum am arætat, neglijærii factorilor speciali ai evoluﬂiei populaﬂiei din
Rusia, cu prilejul calculelor de adæugire a sporului natural. Cæci, dacæ acceptæm
formarea de colonii româneøti în Caucaz øi Siberia în veacul al XIX°lea, nu mai
putem socoti cæ întreg sporul natural a ræmas locului. Cu atât mai [mult] nu este
întemeiat a socoti cæ masa românilor a crescut cu un spor natural normal în perioada
1914–1941, când aceastæ epocæ este plinæ de accidente care au anulat sau diminuat
considerabil sporul natural: ræzboiul din 1914, ræzboiul civil, foametea din 1922
în Ucraina, deportærile øi plecærile de culaci cu prilejul colectivizærii din 1929,
foametea din 1933, execuﬂiile, refugierile peste Nistru, urbanizarea generalæ în
Rusia, mobilizarea din 1941, morﬂi în ræzboi øi plecarea cu organele administrative
ruseøti.
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Acest neajuns îl prezintæ toate evaluærile româneøti mai vechi. Deosebit de
aceasta, cele ale D°lui N.P. Smochinæ mai prezintæ øi neajunsul de a fi obﬂinute
prin calcule greøite.
10. Concluzii
Constatærile analizelor întreprinse în nota prezentæ sunt urmætoarele:
A. Dat fiind momentul la care a fost întreprinsæ inventarierea Transnistriei
øi faptul cæ a trebuit sæ se lucreze cu recensori locali care, deøi desemnaﬂi de organele
Guvernæmântului, au consemnat în materie etnicæ concepﬂia existentæ în sat cu
privire la apartenenﬂa etnicæ a locuitorilor, n°au fost trecuﬂi ca români în formularele
de inventariere decât locuitorii de origine etnicæ româneascæ cu conøtiinﬂæ naﬂionalæ.
B. Datoritæ acestui fapt, cifra românilor stabiliﬂi în Transnistria concordæ cu
cifra datæ de recensæmintele sovietice din 1926 øi 1939, dacæ ﬂinem în seamæ factorii
care au anihilat øi dispersat sporul natural al regiunii din ultimele decenii (foamete,
deportæri, execuﬂii, refugieri, plecæri cu armata øi autoritæﬂile sovietice).
C. Evaluærile româneøti mai vechi asupra numærului românilor din Rusia øi
în special din Transnistria nu pot fi folosite, fiind obﬂinute prin calcule care nu
ﬂin în seamæ factorii speciali ai evoluﬂiei populaﬂiei din Rusia Sovieticæ øi având
la bazæ, în unele cazuri, erori flagrante de aritmeticæ. Evaluærile respecrive dau,
în genere, dublul cifrei efective a românilor din Transnistria øi din Rusia.
D. Operaﬂia de identificare a locuitorilor de origine românæ ai Transnistriei,
færæ conøtiinﬂæ naﬂionalæ afirmatæ, n°a fost executatæ pânæ acum, decât în mai multe
sate din judeﬂul Balta øi în oraøul Râbniﬂa øi în trei raioane ale judeﬂului cu acelaøi
nume, unde existenﬂa unor locuitori de origine etnicæ româneascæ trecuﬂi ca
ucraineni a fost surprinsæ de delegaﬂii Institutului, care au sesizat organele Guvernæmântului, ce aveau supravegherea lucrærilor, procedând împreunæ cu acestea la
verificæri la faﬂa locului. Cifra românilor de 197 000 din rezultatele provizorii ale
Inventarierii, ce au fost comunicate, include cele [cifræ lipsæ] familii a cæror
naﬂionalitate a fost modificatæ în urma anchetelor întreprinse, din ucraineanæ în
românæ.
Este necesaræ executarea acestei operaﬂii de verificare a declaraﬂiilor etnice
øi de identificare a locuitorilor de origine etnicæ românæ care nu s°au declarat români
pentru întreg restul Transnistriei cu ajutorul organelor administrative. Institutul
Central de Statisticæ, ale cærui eforturi au fost concentrate, în ultimele patru luni,
asupra încadrærii posturilor de controlori statistici judeﬂeni, de censori statistici
de plasæ øi de secretari statistici comunali øi [asupra] organiz[ærii] statisticii semænæturilor øi recoltei, va organiza, în caz cæ aceastæ propunere este încuviinﬂatæ, de
acord cu Guvernæmântul Transnistriei øi prin organele administrative, aceastæ
operaﬂie de verificare în cursul verii 1942.
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E. Concomitent cu operaﬂia de identificare a românilor în curs de ucrainizare
propunem stabilirea, tot prin organele Guvernæmântului, a numærului românilor
pierduﬂi în Transnistria prin colonizæri în Caucaz øi Siberia, refugieri peste Nistru,
deportæri, foamete, ræzboaiele din 1914 øi 1941, execuﬂii. Planul øi formularele
pentru aceastæ lucrare sunt gata elaborate.

RAPORT CÆTRE DIRECTORUL GENERAL AL
INSTITUTULUI CENTRAL DE STATISTICÆ

Am onoarea sæ væ informez asupra rezultatelor întâiei luni de lucru a echipei
de identificare a românilor aflætori la est de Bug.
Mijloacele disponibile. Lucrarea se executæ de 17 funcﬂionari ai Institutului
proveniﬂi din Oficiul de studii, dintre care unul singur cunoscætor de rusæ øi de
un titrat cunoscætor de rusæ øi germanæ1, angajat pentru durata lucrærii (cu salariul
de 12 500 lei).
Din creditul special de 3,5 milioane, acordat de Ministerul Finanﬂelor pentru
executarea lucrærii, sunt disponibile, dupæ scæderea cheltuielilor fæcute în decembrie
1941–ianuarie 1942 speﬂe monetare cifrând 2 850 000 lei (dintre care 1 700 000
în R.K.K.S.); suma de 20 000 R.K.K.S. a fost depusæ în ziua de 20 august la Banca
Direcﬂiei Financiare a Municipiului Odessa, pe numele Institutului, cu carnetul
de cecuri 130.
Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale a pus la dispoziﬂie materialele pentru
15 000 pachete°dar destinate românilor de peste Bug. Fiecare din acestea cuprinde
2 kg sare, 1 kg sæpun, 5 pachete tutun cal. III (100 gr) øi 10 cutii chibrituri. Tot
al 8°lea pachet, destinat la familii cu copiii mici, cuprinde øi un kg de zahær. Totalul
mærfurilor: 3 vagoane sare, 1,5 vagoane sæpun, 1 500 kg tutun, 150 000 cutii
chibrituri, 2 000 kg zahær, 17 000 ﬂigæri de calitate pentru autoritæﬂi, 500 kg hârtie
de tipar pentru afiøe, 20 000 pungi øi hârtie de învelit. Aceste materiale sunt mânuite
de un sublt. adm. øi de un plut. adm. delegaﬂi de Consiliu. Acesta a mai acordat
øi un camion færæ cauciucuri. De vreme ce acestea au fost primite de la Serviciul
Capturilor Odessa, vom intra în folosinﬂa lor zilele acestea.
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Ca vehicule: trei maøini Stoewer destul de uzate primite de guvernæmântul
Transnistriei. În fiecare încap trei cel mult patru pasageri. Ele sunt însoﬂite de trei
øoferi militari øi de un supraveghetor, tot militar.
Relaﬂii utile: pe de o parte interesul directorului militar al P.T.T. din Odessa
(maiorul Cantarol) pentru lucrare, de pe urma cæruia ne sunt înlesnite transporturile pe traseul Odessa–Nikolaev–Kerson–Melitopol–Mariupol, unde firele sunt
supravegheate de unitatea d°sale; pe de alta, bunævoinﬂa primarului Municipiului
Odessa, obﬂinutæ printr°o recomandaﬂie din partea Consiliului de Patronaj. Acesta
din urmæ a înlesnit transporturile de la øi la garæ ale mærfurilor øi, în cazuri de
mare nevoie, chiar øi transporturi la Nikolaev øi Vosnessensk.
Promisiuni: cea a d°lui gen. Vasiliu, Subsecretarul de Stat de la Ministerul
Afacerilor Interne, de a ne da douæ din maøinile ce va primi pentru jandarmii din
Transnistria øi, la fel, cea a d°lui guvernator al Transnistriei privind douæ maøini
Stoewer dintr°un transport ce va fi recepﬂionat.
Planul de lucru. A aborda întâi regiunile cu aøezæri compacte, unde numærul
membrilor e folositor, iar transporturile sunt relativ reduse în raport cu øederile,
adicæ insulele etnice din jurul Vosnessenskului øi dintre Pervomaisk–Novo
Mirgorod–Elisavetgrad (Kirovograd). Apoi, circulaﬂie în regiunile mai depærtate
øi, dupæ informaﬂii, mai særace în români, cu personalul redus. În regiunile cu aøezæri
compacte, echipe mobile, în limita maøinilor disponibile, controleazæ întreg teritoriul
øi înscriu românii ræzleﬂi, iar echipele færæ maøinæ fac înregistrærile în satele compacte.
În sensul acestui plan, un vagon de mærfuri a sosit în ziua de 5 august în satul
transnistrean Kantakuzinka din faﬂa Vosnessenskului. Unul din delegaﬂii Consiliului a organizat aici un depozit secundar. Cei 18 funcﬂionari au fost repartizaﬂi
astfel:
Conducerea 1 + maøinæ
2 echipe volante 3 + 1 maøinæ øi 2 + maøinæ
(fiecare cu câte un cunoscætor de rusæ)
4 echipe de câte 3, færæ maøinæ.
Sediul a fost fixat pentru etapa întâi a lucrærii la Kantakuzinka. Membrii
echipelor au sosit în aceastæ localitate în ziua de 8 august, ei au trecut în satele
de pe malul Bugului din jud. Vosnessensk.
Echipa I (Bucurescu, Economu, Apostol): Novo Grigorievka — Arnæutovka —
Belousovka — Troiﬂkoe — Noua Odessæ — , apoi satele de pe malul Bugului la
Nikolaev.
Echipa II (Marin°Dunære, Chelcea, Duﬂescu): Rakova, Øcerbani — Mærculeasa
(Dimovka) — apoi satele pânæ la Troiﬂkoe exclusiv øi satele din câmp ale plæøii
Noua Odessæ.
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Echipa III (Betea, Mænescu, Corbea): Bulgarka — Vosnessensk — Serbuca
(Serbulovka) — apoi satele de pe Elaneﬂ din plasa cu acelaøi nume.
Echipa IV (Øt. Popescu, Levente, Raﬂiu ) : Alexandrovka — Solona — Mala
Dvoreanka —, apoi satele din plasa Elaneﬂ de pe Valea Gromokliejei.
Echipa mobilæ I (Reteganu, dr. Seidel, Tr. Georgescu): Konstantinovka øi
celelalte sate øi hutore din plasa Arbuzinka, plasa Braﬂka — în legæturæ cu echipele
III øi IV, hutorele din plasa Elaneﬂ, jud. Novi°Bug.
Echipa mobilæ II (Pavel, Gh. Popescu): oraøele Nikolaev øi Kerson, jud.
Kerson — jud. Boløaia Alexandrovka (mai særace în români).
Echipele I–IV vor trece dupæ trei–patru zile în sate complet româneøti din
regiunea Pervomaisk–Novo Mirgorod–Elisavetgrad. Restul teritoriului de la nordul
Generalkommisariatului Nikolaev va fi controlat de cele douæ echipe mobile øi
de mine.
Dificultatea principalæ cu care luptæm nu este nici foamea din multe zile, nici
apa sælcie, ci faptul cæ din cele trei maøini Stoewer când una când alta cere reparaﬂii
de atelier. Lipsa camionului Consiliului a fost compensatæ prin închirierea, contra
platæ în benzinæ øi ulei, de camioane germane. Mai toate drumurile din sate în
cætune au trebuit sæ fie fæcute cu cæruﬂele.
Metoda folositæ. În oraøe anunﬂarea prin publicitate (afiøe øi ziare) a distribuirii
pachetelor aduse pentru români. Apoi înscrierea în formularele statistice
concomitent cu distribuﬂia. Aceasta se fæcea în prezenﬂa unor români cu autoritate
din localitate, care tranøau øi cazurile dubioase. La sat, alegerea, de acord cu
primarul øi cu øefii de colhoz, a trei bætrâni buni cunoscætori ai satului, care însoﬂesc
fiecare pe câte un echipier în sectorul sæu de sat, sau convocarea la colhoz a tuturor
membrilor øi înscrierea celor ce se pot dovedi români. Dificultæﬂi produc muncile
agricole, care impun ca ore de lucru zorile øi seara. La fel, distanﬂele pânæ în
cætunele în care „a ieøit“ o parte din populaﬂia satelor vechi româneøti.
Formularul statistic e completat cu observaﬂii atât asupra amestecurilor de
sânge (A) cât øi asupra gradului de actualitate a românitæﬂii (B), care sunt notate
prin semnele urmætorului cod:
A
01 familii în care øtiu româneøte øi copiii øi pærinﬂii
02 familii în care øtiu româneøte numai pærinﬂii
03 familii în care øtie româneøte numai un pærinte
03c familii în care øtiu româneøte numai un pærinte øi copiii
04 familii care se trag din cæsnicii în care se vorbea româneøte.
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B
Ne Necæsætorit
R ambii soﬂi români
1a soﬂul român — soﬂia ucraineancæ
1b soﬂul român — soﬂia rusoaicæ
1c soﬂul român — soﬂia de alte neamuri
2a soﬂia româncæ — soﬂul ucrainean
2b soﬂia româncæ — soﬂul rus
2c soﬂia româncæ — soﬂul de alte neamuri
Activitatea e condiﬂionatæ de luarea de contact cu autoritæﬂile administrative
regionale sau locale. Generalkommissariatul priveøte acum cu bunævoinﬂæ lucrarea.
Înainte de a începe [înscrierea] într°un sat, este necesaræ vizita de anunﬂare la prefect,
la øeful de raion øi la primar. Datoritæ acestui fapt, sunt pe drumuri o bunæ parte
din vreme, spre a pregæti descinderile. De un deosebit folos este în privinﬂa aceasta
d°l Seidel, care este primit øi privit cu satisfacﬂie de organele germane øi se descurcæ
bine.
Rezultatele obﬂinute. Formularele în posesia mea la 29 august aratæ peste 5 000
familii cu sânge românesc, cu 18 000 suflete. În acest total intræ aproape 1 400
familii mixte, adicæ cel puﬂin tot atâﬂia neromâni. Din rest, numai 1 800 familii
vorbesc româneøte øi pærinﬂii øi copiii. În celelalte, vorbesc pærinﬂii sau au vorbit
înaintaøii.
Tabloul alæturat amænunﬂeøte aceste cifre. Cele câteva sate mari øi, în raport cu
restul, intens româneøti (Øerbulovka øi Mærculeasa) øi, într°o oarecare mæsuræ øi Solona
øi Arbuzinka–Karpuzana, care încæ nu figureazæ în aceastæ listæ, øi restul marginilor
vor ridica cifra familiilor la 8–9 000, iar a sufletelor la 22–25 000, în regiunea
Vosnessensk. Trimit øi o copie a hærﬂii administrative2 a Generalkommissariatului
Nikolaev, pe care am înscris situaﬂia lucrærilor.
Un rând de copii în cernealæ ale formularelor statistice, care sæ poatæ fi predat
Preøedinﬂiei pentru Subsecretariatul de Stat al Colonizærilor va fi gata la 10
septembrie, când îl voi trimite.
Constatæri øi observaﬂii. Din partea ucraineanæ n°am întâmpinat dificultæﬂi.
Atmosfera printre români e favorabilæ lucrærii. Situaﬂia e grea nu numai în oraøele
Ucrainei (care træiesc din raﬂii de 200 gr pâine, salarii de câteva zeci de mærci øi
din ce pot obﬂine de contrabandæ în sate pentru hainele lor, pe care le vând), ci
øi în sate, unde ﬂæranilor li se dau 8 kg de grâu (secaræ) pe lunæ de cap (copiii 4
kg). Transnistria se bucuræ de o mare faimæ, datoritæ libertæﬂii comerﬂului øi a
existenﬂei prævæliilor. Românii încep sæ treacæ clandestin Bugul, spre a se aøeza
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în sate de pe malul drept al Bugului. Pachetele pe care le împærﬂim atrag øi ridicæ
prestigiul românitæﬂii øi al statului românesc.
Românitatea din regiune e numeroasæ. Dar este „amestecatæ“. Într°unele sate,
peste o treime din familii sunt constituite prin cæsætorii mixte. În altele, moldovenii
de sânge pur nu mai øtiu vorbi moldoveneøte. Se disting ca niøte faruri, cele câteva
sate, care au cerut øi avut øcoalæ moldoveneascæ sub Soviete (Alexandrovka,
Novogrigorievka/Târgu Frumos, Serbulovka/Serbuca, Serbani øi Mærculeasa/
Dimovka). În acestea, lumea cere cærﬂi øi ziare româneøti øi are pentru ﬂaræ øi un
interes intelectual.
Miile înregistrate pânæ acum se dispun pe o scaræ care oferæ o reilustrare a
metodelor aplicate de Institut pentru studierea proceselor etnice. La o micæ parte
din cei pur sânge, românitatea e actualæ, la ceilalﬂi, trecând prin felurite tipuri de
bilingvism, cæsætorii mixte øi de deznaﬂionalizare, ea este tot mai acoperitæ. Au
fost necesare ræzboiul, mizeria øi darurile ca sæ°i facæ pe mulﬂi sæ°øi reaminteascæ
moldovenia, rostind „încetiøor“ (anevoie) douæ–trei vorbe, aducându°øi în sprijin
numele de familie. Unii încep sæ nu se mai mulﬂumeascæ sæ se înscrie la noi, ci
cer øi la primærie sæ fie øterøi de ucraineni øi trecuﬂi moldoveni. (Asearæ am primit
un bilet de la echipa ce lucreazæ la Noua°Odessæ, în care mi se comunicæ faptul
cæ, în ajunul sosirii acolo a acesteia, 140 familii au fæcut aceastæ operaﬂie la primærie).
În fiecare sat, douæ–trei familii se feresc de pachet øi de înscriere, ca sæ nu
fie eventual duse sau luate în România. Pe cât constatæm, øi în oraøe ne evitæ unii.
Aceøtia din urmæ scapæ, în genere, statisticii, cei din sate nu. Alﬂii ne întreabæ când
îi vom lua øi aflæ cu întristare ræspunsul nostru, cæ dupæ ræzboi. Mai mulﬂumiﬂi ar
fi dacæ România s°ar întinde cu metodele ei de administraﬂie øi peste ei, færæ sæ
trebuiascæ sæ plece. Øi ucrainenii ne întreabæ dacæ zvonul, persistent aci, cæ România
se va întinde pânæ la Nipru, e adeværat. Mulﬂi ne°au spus cæ îøi dau seama cæ noi
am fost trimiøi sæ vedem ce e pe aci, ca România sæ afle dacæ trebuie sæ°i ia.
Pentru repatriere deci, atmosferæ prielnicæ. Nici la organele germane, cum aratæ
øi nota alæturatæ a d°rului Seidel3, nu este de aøteptat vreo împotrivire, gata formulatæ.
Cereri. a) Consiliul de Patronaj ne°a pus la dispoziﬂie mærfuri pentru 15 000
familii. Cum pânæ în momentul de faﬂæ au fost distribuite sau trecute în sate øi
oraøe spre distribuire peste 9 000 pachete, subzistæ riscul ca sæ ne pomenim færæ
mærfuri în cursul lucrului. Ar fi bine sæ sprijiniﬂi cererea formulatæ în raportul
alæturat, trimis Consiliului, prin determinarea unei intervenﬂii a Preøedinﬂiei cætre
acesta pentru aprobarea a alte 15 000 pachete. Preøedinﬂia ar trebui sæ comunice
Consiliului cæ socoteøte necesaræ identificarea tuturor românilor de peste Bug în
condiﬂiile actuale, adicæ cu distribuire de pachete°dar. Lucrarea nu va putea continua
concludent færæ acest spor.
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b) Satele româneøti de aci sunt nu numai pitoreøti prin peisagiul accidentat
al stepei (væi, râpe, maluri separate, iazuri), ci øi dovezi remarcabile de civilzaﬂie
româneascæ. Casele mari de piatræ, væruite øi înøirate de°a lungul stræzilor, amintesc
Ardealul de sud sau Banatul. Curﬂile împrejmuite de zid, grajdurile mari, ruinele
caselor celor scoøi din sat sau morﬂi de foame în 1933, toate acestea dau un
ansamblu grav øi impunætor: bunæstarea realizatæ în decurs de veacuri, care n°a
putut fi øtearsæ de særæcirea din ultimii douæzeci de ani. România s°ar putea mândri
cu un album de vederi din aceste sate. Omul care ar putea realiza artistic mænunchiul
de fotografii documentare, care sæ°i poatæ fi prezentat d°lui mareøal øi sæ fie apoi
tipærit de Propagandæ sau de Academie este numai evreul Bauh. I°am scris cu
acelaøi curier, ca sæ ia contact cu d°l Dr. D.C. Georgescu. Ar putea fi obﬂinut un
ordin de la Cerc øi paøaportul (alætur conceptul unei adrese cætre PassierscheinstelleOst Bucureøti). Septembrie e bun încæ pentru fotografiat.
c) De data aceasta n°am primit bocanci pentru membrii echipei, deoarece
aceøtia fuseseræ distribuiﬂi personalului exterior. Am fost rugat de mai mulﬂi
echipieri a cæror încælﬂæminte s°a defectat sæ intervin, pentru ca Institutul sæ procure
talpæ. Ar fi nevoie de 18, la limitæ numai 12 pingele. Pentru aducerea lor va fi
nevoie de o autorizaﬂie de export. La nevoie voi trimite dupæ ele, la termenul fixat,
pe supraveghetorul øoferilor.
d) În iarnæ am aflat la Casieria Centralæ a tezaurului militar (Calea Plevnei)
cæ R.K.K.S.°urile date diurnæ vor fi schimbate acolo pe baza unei adrese a
Institutului. Am înﬂeles atunci cæ se va schimba chiar øi mai mult decât 50% din
diurnæ. Cum la 20 septembrie vor pleca patru membri ai echipei spre a se încorpora,
rog sæ se ia informaﬂii asupra modalitæﬂii de schimbare a R.K.K.S°urilor. Mai face
schimbul Casieria Centralæ? La ce curs? (În Transnistria, chiar øi Guvernæmântul
acceptæ în tranzacﬂii cursul de 1–30). Numai 50% din diurna primitæ sau øi mai
mult?
Informaﬂii. Începând de mâine voi întreprinde demersurile pentru lucrul în
judeﬂele Pervomaisk, Novo Mirgorod øi Kirovograd øi voi instala un depozit
secundar la Golta. În aceastæ regiune, restul Generalkommissariatului Nikolaev,
lucrul va dura cel puﬂin pânæ la 1 octombrie. În restul regiunilor: Kremenciug–
Zaporoje pe Nipru, Harkov, Artemov pe Doneﬂ, litoralul Mærii Azov, Crimeea øi
Podolia (la nord de Hotin) vom termina în funcﬂiune de ploile de toamnæ øi de
maøini suplimentare.
Pentru eventuale inspecﬂii: suntem de gæsit la Odessa prin Subl. N. Rædulescu
de la Consiliul de Patronaj, care ne poate preveni sæ trimitem o maøinæ la Odessa.
Kantakuzinka poate fi atinsæ øi cu trenul, la fel Golta. Aci n°avem poøtæ cum se
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cade decât la Berezovka (60 km). La Golta, unde vom fi instalaﬂi de la mijlocul
sæptæmânii viitoare, ni se pot trimite direct telegrame øi scrisori (post°restant).
Domnii profesori Gusti øi Bræiloiu, care urmau sæ studieze satele de dincolo
de Bug cu prilejul lucrærilor de identificare, n°au dat semn de viaﬂæ (e drept, ultima
poøtæ ne°a fost adusæ înainte de nouæ zile).
Væ exprim devotamentul meu øi al membrilor echipei øi væ rog sæ ne îngæduiﬂi
sæ salutæm, pe aceastæ cale, øi pe ceilalﬂi øefi øi colegi ai noøtri.
Kantakuzinka, 2 septembrie 1942 a
Domniei Sale / Domnului Director General al Institutului Central de Statisticæ

RAPORT CÆTRE PREØEDINTA CONSILIULUI
DE PATRONAJ AL OPERELOR SOCIALE.
DESFÆØURAREA LUCRÆRILOR DE AJUTORARE
ØI DE ÎNSCRIERE A ROMÂNILOR AFLÆTORI LA EST
DE BUG, ÎN CURSUL LUNII AUGUST 1942

Am onoarea sæ væ informez asupra desfæøurærii lucrærilor de ajutorare øi de
înscriere a românilor aflætori la est de Bug, în cursul lunii august 1942.
Cei 18 funcﬂionari ai Institutului Central de Statisticæ, care executæ distribuirea
darurilor Consiliului la românii de peste Bug concomitent cu o înregistrare statisticæ,
au sosit la Odessa în ziua de 3 august.
La aceastæ datæ, doi funcﬂionari militari ai Consiliului transportaseræ la Odessa
øi depozitaseræ acolo (Str. Greceascæ 29) 3 vagoane sare, 1,5 vagoane sæpun,
2 000 kg zahær, 1 500 kg tutun, 150 000 cutii chibrite, conﬂinutul a 15 000 pachete,
ce urmau sæ fie distribuite, câte unul de familie româneascæ.
Planul de lucru stabilit prevede identificarea aøezærilor româneøti din Ucraina,
pornind de la Bug spre Ræsærit. Informaﬂiile existente arætau o insulæ româneascæ
puternicæ în jurul oraøului Vosnessensk de pe malul Bugului, alta øi mai puternicæ
în triunghiul Pervomaisk–Novo Mirgorod–Kirovograd (Elisavetgrad1), aøezæri
româneøti în Podolia la nord de Hotin, pe Nipru între Kremenciuk øi Zaporoje,
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în jurul Artemovskului din Bazinul Doneﬂului, la Harkov, pe malul Mærii Azov
øi în Crimeea.
Autoritæﬂile germane îngæduie executarea lucrærii øi acordæ chiar oarecare
sprijin. Se intereseazæ sæ afle cifra românilor, cæci pânæ acum nu au fost preocupate
pe plan etnic decât de stabilirea numærului germanilor. Recensæmintele
administrative organizate de acestea indicæ pe alocuri cifre modeste de
„moldoveni“ øi de „români“, care sunt socotite inferioare realitæﬂii.
Lucrarea a fost începutæ concomitent în oraøul Nikolaev øi în judeﬂul
Vosnessensk. O echipæ de doi funcﬂionari a procedat la înscrierea românilor din
Nikolaev øi la distribuirea pachetelor de daruri. Între timp, aceastæ echipæ a
îndeplinit aceeaøi lucrare în oraøul Kerson øi parcurge, în prezent, cu maøina judeﬂul
Kerson în cæutarea puﬂinelor aøezæri øi familii româneøti aflætoare acolo. Iar alte
cinci echipe, de câte trei funcﬂionari fiecare, lucreazæ în prezent în cele patru plæøi
ale jud. Vosnessensk øi într°o plasæ a jud. Nikolaev, spre a°i înregistra pe românii
rurali. În satele compacte se aøeazæ echipe færæ maøinæ (n°am primit decât trei
maøini cu trei locuri fiecare, deøi cerusem cinci øi un camion), iar românii ræzleﬂiﬂi
în sate de alt neam sunt cæutaﬂi de o altæ echipæ dispunând de maøinæ.
Echipele din jud. Vosnessensk øi Nikolaev sunt aprovizionate cu mærfuri pentru
pachetele de daruri din depozitul secundar instalat la Kantakuzinka. Echipa Kerson
se aprovizioneazæ direct de la Odessa. Camionul pus la dispoziﬂie de Consiliul
de Patronaj primind de abia cauciucuri de la Serviciul Capturilor Odessa,
transporturile de mærfuri au fost efectuate pânæ acum cu camioane închiriate de
la autoritæﬂile germane øi plætite în ulei øi benzinæ øi cu camioane puse la dispoziﬂie
de Primæria Odessa ca øi, ocazional, cu maøini ale Direcﬂiei militare P.T.T. având
misiuni la Nikolaev sau Kerson.
Lucrul se desfæøoaræ în modul urmætor. Întâi se ia contact cu prefectul, preotul,
primarul. În oraøe, afiøe øi anunﬂuri în ziare atrag din vreme atenﬂia publicæ øi a
românilor asupra faptului cæ li se vor distribui daruri trimise din ﬂaræ într°un local
a cærui adresæ se indicæ. Aci, înmânarea pachetelor se face concomitent cu înscrierea
statisticæ, dupæ legitimare, chestionæri în limba românæ øi recunoaøtere de cætre
câﬂiva români localnici cu vazæ. În satele compact româneøti, funcﬂionarii Institutului trec din casæ în casæ însoﬂiﬂi de cætre un localnic bætrân, fac înscrierea statisticæ
øi dau adeverinﬂe care îndreptæﬂesc la ridicarea unui pachet. Cu acestea, oamenii
se înfæﬂiøeazæ la ceasuri anume fixate la magazie, unde funcﬂionarii Institutului
de Statisticæ fac øi distribuie pachetele. În sfârøit, în satele unde nu træiesc decât
români ræzleﬂi, funcﬂionarii Institutului descoperæ prin chestionarea primarului øi
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a mai multor oameni din sat un român cu ajutorul cæruia îi gæsesc apoi øi pe ceilalﬂi.
Aci înscrierea se face pe loc, odatæ cu distribuﬂia din micul depozit, purtat în maøinæ.
În toate cazurile, primitorii semneazæ borderouri2 pe care le vizeazæ atât
autoritæﬂile comunale cât øi delegaﬂii locali care au ajutat la distribuﬂie.
În intervalul 10 august–30 august au fost identificate peste 5 000 familii de
øi cu sânge românesc, compuse din aproape 18 000 suflete, în trei oraøe (Nikolaev,
Kerson, Vosnessensk), în opt sate mari øi în 16 cætune. Tabelul cuprinzând diferite
amænunte a fost trimis Institutului Central de Statisticæ.
Cifra aceasta se va ridica previzibil în regiunea Vosnessensk–Nikolaev pânæ
la 8 000–9 000 familii. În aceastæ prevedere intræ øi judeﬂele, pare°se særace în
români, Kerson, Boløaia Alexandrovka øi Novi°Bug.
Populaﬂia româneascæ gæsitæ se resimte de înstræinarea ei secularæ. Voinﬂa de
a se menﬂine faﬂæ de ucraineni øi faﬂæ de ruøi se destramæ de patru–cinci decenii,
în urma acﬂiunii bisericii, øcolii øi armatei. Peste un sfert din familiile identificate
pânæ acum sunt mixte. Ucraina øi Rusia sunt prezente øi în celelalte, ca influenﬂæ
culturalæ. Toﬂi vorbesc øi ruseøte–ucraineøte. Mulﬂi, mai „încetiøor“ (mai
anevoie) româneøte decât ruseøte. Mulﬂi nu mai øtiu vorbi decât ruseøte, românitatea
lor reducându°se azi la sângele din vinele lor, la un nume frumos românesc deformat
prin pronunﬂarea ruseascæ (Fulcuian=Fælcoianu, Hilca=Gâlcæ, Benzar=Pânzar etc.).
Intensitatea cu care se producea acest proces de transformare etnicæ o aratæ existenﬂa
multor familii în care pærinﬂii vorbesc bine româneøte iar copiii deloc. Numai în
ceva mai puﬂin de o treime din cele peste 5 000 familii identificate vorbesc bine
româneøte øi copiii øi pærinﬂii. Câteva sate reprezintæ centrele ultimei rezistenﬂe
româneøti în insula etnicæ Vosnessensk. În frunte stæ Serbuca (Sergulovka) ai cærei
locuitori i s°au declarat drept moldoveni øi cu prilejul ultimului recensæmânt
administrativ german. Apoi satele Alexandrovka, Øerbani, Mærculeasa (Dimovka)
øi Târgu Frumos (Novo°Grigorievki), ai cæror locuitori, deøi nu se declaraseræ
români cu prilejul ultimului recensæmânt, au cerut øi obﬂinut, sub regimul boløevic,
øcoli moldoveneøti. În aceste sate pulseazæ øi acum viaﬂæ româneascæ. Învæﬂætorii
moldoveni din ele øi tinerii pe care i°au învæﬂat carte româneascæ cer cu stæruinﬂæ
gazete româneøti øi regretæ cæ administraﬂia germanæ n°a înfiinﬂat în satele lor decât
øcoli ucrainene.
Toate satele româneøti din regiunea Vosnessensk øi mai ales cele din urmæ
sunt documente impunætoare de civilizaﬂie ﬂæræneascæ românæ. Traiul „bogat“, pe
care li l°a asigurat, înainte de ræzboiul trecut, navigabilitatea Bugului, se vædeøte
în casele înalte, ogræzile împrejmuite cu zid, grajdurile øi celarele mari. Piatra se
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gæseøte din beløug, îngæduind clædirea temeinicæ pânæ øi a dependinﬂelor celor mai
mærunte. Interioarele spaﬂioase par bine mobilate øi acum, dupæ 20 ani de særæcie,
ruinele caselor, ræmase goale dupæ „ræsculæcire“ (colectivizarea din 1929) øi
foametea din 1933 dau gravitate priveliøtii pe care o oferæ aceste sate, cærora nu
le pot ﬂine cumpænæ decât puﬂine aøezæri din ﬂaræ.
La Nikolaev træiesc peste 300 familii româneøti, dintre care o bunæ parte
datoritæ colectivizærii. Copiii lor, foøti ﬂærani bogaﬂi cu maøinæ de treierat, au devenit
mecanici øi electricieni în uzine. Copiii vorbesc øi româneasca satelor din care
au venit. Kersonul e lipsit de un hinterland românesc. Cele peste 100 familii
româneøti se recruteazæ din refugiaﬂii pe mare la 1917/1918 øi alﬂi vânturaﬂi de
soartæ. Copiii acestora nu vorbesc româneøte.
Pachetul°dar a fost remis tuturor familiilor care au putut face dovada sângelui
românesc. Chiar øi celor mixte øi celor ai cæror membri abia mai vorbesc moldoveneøte. Mærfurile aduse sunt de deosebit preﬂ aci. Îndeosebi sæpunul. La Kerson,
s°a calculat cæ pe piaﬂa localæ særacæ øi clandestinæ n°ar putea fi procurate mærfurile
din pachet cu mai puﬂin de 60 mærci (1 800 lei la cursul de 30 din Transnistria
al mærcii). Acest dar substanﬂial constituie pentru românii din Ucraina întâiul prilej
de multæ vreme de a fi satisfæcuﬂi øi de a se mândri cu faptul cæ sunt moldoveni.
Cæ, cu toatæ politica de naﬂionalitæﬂi a Sovietelor, ucrainenii îi râdeau pe cei ce°øi
foloseau limba în lume sau îøi afirmau neamul („cap de bou“ li se zicea „limbæ
de postav“, „a øaptea lege“). Faptul cæ sunt cercetaﬂi, dæruiﬂi determinæ un
reviriment spre moldovenie øi românie, care va ﬂine în loc pentru câtæva vreme
procesul de deznaﬂionalizare, chiar dacæ n°ar fi repatriaﬂi øi n°ar veni nimeni la
ei din afaræ.
Localnicii pun în legæturæ trimiterea darurilor cu douæ fapte: fie cu zvonul,
persistent aci, cæ stæpânirea româneascæ se va extinde pânæ la Nipru, fie cu repatrierea lor. Situaﬂia rea în comparaﬂie cu Transnistria din teritoriul de sub administraﬂie germanæ face ca øi populaﬂia ucraineanæ sæ doreascæ realizarea zvonului pomenit.
Aci ﬂæranii primesc la lunæ opt kg de grâu de cap (pentru copii patru) øi duc dorul
târgului liber. Oræøenii cu slujbe au lefuri de 400–500 carbovaneﬂi øi 200 g de
pâine la zi. Un kg de unt se vinde însæ, pe ascuns, cu 350, unul de fæinæ cu 50–60, de
cartofi cu 25, de porumb cu 40 carbovaneﬂi. Aceste împrejuræri fac ca repatrierea,
care înspæimânta încæ în iarnæ, sæ fie doritæ de tot mai mulﬂi, în cazul cæ administraﬂia
româneascæ nu se va extinde pânæ la Nipru. Cunoaøtem mai multe cazuri de români
din Nikolaev care au trecut clandestin Bugul, spre a se aøeza ca plugari în cætune
din Transnistria.
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Comuniøti convinøi, care sæ opreascæ acest proces de revenire øi de apropiere
sufleteascæ de România lipsesc printre moldoveni. Dupæ retragerea autoritæﬂilor
sovietice øi a oamenilor regimului, populaﬂia acestor regiuni, în trecut îmbeløugate
øi individuale, pare a fi uitat complet frazele øi atitudinile comuniste, care se
dovedesc a fi fost de circumstanﬂæ. Regretul general la toﬂi capii de familie: cæ
nu s°a revenit imediat øi complet la sistemul proprietæﬂii agrare individuale. Tinerii
intelectuali øi meseriaøi, crescuﬂi de Soviete dar lipsiﬂi acum de rosturi, cu studiile
întrerupte, nevoiﬂi sæ lucreze la câmp ca sæ°øi agnoniseascæ hrana, sunt gata, pare°se,
sæ uite tot, dacæ li se oferæ putinﬂa de a lucra altundeva în profesiunea lor sau de
a°øi termina studiile.
Deoarece regiunea româneascæ Vosnessensk reclamæ 8 000–9 000 pachete
din cele 15 000, pe care le°am socotit suficiente la Bucureøti, cifra din urmæ ar
trebui ridicatæ la 30 000 pentru ca sæ poatæ fi ajutaﬂi românii din toate regiunile
ocupate pânæ acum ale Rusiei. Pentru ca acest supliment sæ soseascæ din vreme
la frontiera Bugului væ rog sæ binevoiﬂi a aproba fondul necesar øi procurarea øi
trimiterea la Golta a mærfurilor respective.
Folosesc prilejul spre a trimite icoana, „miniøtergul“3 øi cununa de flori de
stepæ, pe care vi le oferæ locuitorii satului Bulgarka de lângæ Vosnessensk, ca øi
mulﬂumiri ale locuitorilor din Serbana, Târgu Frumos (Novo Grigorievki) øi
Rakova, cererea învæﬂætoarei de la Serbuca (Sergulovka) ca øcolarii ei sæ fie ajutaﬂi
cu creioane øi caiete care lipsesc cu totul øi cu condeie, peniﬂe øi cernealæ (aspectul
mulﬂumirilor vædeøte criza de hârtie øi material de birou din Ucraina), ca øi patru
cereri de repatriere ale unor tineri, din Alexandrovka (tractorist, student), din
Serbani (o agentæ sanitaræ) øi din Novo Grigorievki (o învæﬂætoare). Sunt probe
miøcætoare ale modului în care scriu øi gândesc românii de aci.
Mai anexez schiﬂa Generalkommissariatului Nikolaev cu însemnarea situaﬂiei
lucrærilor pe ziua de 30 august4 øi exemplare din afiøele confecﬂionate la Nikolaev,
Kerson, Vosnessensk ca øi din gazetele ce apar în aceste oraøe cu anunﬂuri privind
distribuirea pachetelor cu darurile Consiliului5.
Exprim omagiul meu respectuos øi tot devotamentul domniei voastre,
doamnelor Veturia O. Goga øi Lucreﬂia Barbul øi celorlalﬂi membri ai Comitetului
de Direcﬂie al Consiliului.
Kantakuzinka, 2 septembrie 1942 b
Domniei Sale / doamnei Maria Mareøal Antonescu / Preøedinta Consiliului
de Patronaj al Operelor Sociale Bucureøti.
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Legenda: Harta deplasærilor echipei în Generalkommissariatul Nikolaev

NOTÆ ASUPRA LUCRÆRILOR DE IDENTIFICARE
A ROMÂNILOR DE PESTE BUG
D°l Mareøal Antonescu a dispus la sfârøitul lui noiemvrie 1941 Identificarea
de cætre Institutul Central de Statisticæ a românilor de peste Bug.
Echipa respectivæ a plecat la 19 decembrie 1941, dar lucrærile n°au putut fi începute
în iarnæ din pricinæ cæ lipsea asentimentul scris al mai multor organe din Reich.
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Øederea la Nikolaev pânæ la 19 ianuarie a fost folositæ de membrii echipei
spre a lua contact cu românii aflætori în acest oraø øi din câteva sate româneøti din
apropierea Vosnessenskului (100 km nord de Nikolaev, pe malul ucrainean al
Bugului). Teama, constatatæ cu acest prilej, a românilor ca înscrierea sæ nu fie urmatæ
de o evacuare forﬂatæ în România, pe care øi°o imaginau ca o ﬂaræ særacæ de ciobani,
a impus gæsirea unei modalitæﬂi de a o înfrânge. Ea a fost gæsitæ în cuplarea înscrierii
cu o distribuire de daruri oferite de Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale. Acesta
a acordat în ziua de [datæ nespecificatæ] din fondul prevæzut pentru ajutorarea
românilor de peste hotare, cinci milioane lei din care au putut fi achiziﬂionate de
cætre Oficiul Ajutorului de iarnæ øi al aprovizionærii speciale mærfurile necesare
pentru alcætuirea a 15 000 pachete°tip cuprinzând fiecare douæ kg sare, un kg sæpun,
zece cutii chibrituri, cinci pachete tutun cal[itatea] a III°a. În patru mii din aceste
pachete, cele atribuite familiilor cu copii mici, se introduce øi câte o jumætate kg
zahær. La fiecare pachet se alæturæ materialul pus la dispoziﬂie de Min[isterul]
Propagandei: manifestul „Fraﬂi moldoveni“ tipærit cu [litere] latine øi chirilice øi
ilustrat cu vederi din ﬂaræ, portretele M.S. Regelui øi al Conducætorului Statului.
Dupæ sosirea asentimentului administraﬂiei civile germane a teritoriilor ocupate
øi a grupului armatelor de sud în cursul lunii martie 1942 øi asigurarea darurilor,
Institutul Central de Statisticæ a primit la 4 iunie 1942 ordinul Conducætorului
Statului de a începe executarea pe teren a lucrærii øi împuternicirea de a primi cinci
turisme militare øi un camion. Cum la 1 august 1942, cu toate stæruinﬂele numeroase
depuse, nu se obﬂinuseræ decât trei maøini Stoewer de trei persoane fiecare, Institutul
a decis începerea lucrærilor færæ celelalte maøini, spre a nu pierde timpul.
Echipa este compusæ din 18 funcﬂionari din Oficiul de Studii al Institutului
Central de Statisticæ, având la activul lor aproape toﬂi mai multe lucræri la teren,
øi din doi delegaﬂi ai Consiliului de Patronaj. Conducerea: Anton Golopenﬂia,
Directorul Oficiului pomenit.
Parcul de maøini a fost sporit la începutul lunii septembrie 1942 prin acordarea
unui camion de cætre Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale.
Identificarea românilor a fost începutæ pe teren, pornind de la Bug spre ræsærit.
Potrivit programului de acﬂiune elaborat sub conducerea Directorului General al
Institutului Central de Statisticæ, se urmæreøte nu numai identificarea populaﬂiei
româneøti a localitæﬂilor cunoscute ca româneøti din rapoartele unitæﬂilor militare
româneøti øi din scrierile privitoare la românii de peste hotare, ci controlarea
întregului spaﬂiu aflætor între Bug øi front pentru depistarea øi a aøezærilor încæ
necunoscute. În acest scop urmeazæ sæ se ia contact cu prefectul fiecærui judeﬂ
din Generalkommissariatele Ukrainei aflætoare la sud de linia Uman–Harkov øi
sæ se facæ cel puﬂin un itinerar de verificare în fiecare plasæ (raion).
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Douæ grupe de câte doi, respectiv trei membri ai echipei, înzestraﬂi cu maøinæ,
controleazæ judeﬂele despre care informaﬂiile aratæ cæ sunt mai særace în români.
Alte patru grupe de câte trei membri executæ identificærile în satele compact
româneøti øi în regiunile împrejmuitoare, fiind transportaﬂi cu camionul.
În fiecare sat compact se constituie, la sosirea grupului, un sfat de bætrâni,
care ajutæ øi [textul se întrerupe].
Ciornæ [septembrie 1942]

Confindenﬂial
REZULTATE PREALABILE ALE LUCRÆRILOR
DE IDENTIFICARE A ROMÂNILOR DE PESTE BUG PE ZIUA
DE 25 SEPTEMBRIE 1942 / ROMÂNII DIN GENERALKOMMISSARIATUL NIKOLAEV (I)
Judeﬂele Vosnessensk, Kerson — complet; Judeﬂele Nikolaev, Pervomaisk
øi Novi Bug — parﬂial
Recensæmântul ad°tiv Identificarea familiilor moldoveneøti 1942
german 1942
Totalul
Moldoveni Familii
Suflete
Cæsætorii Familii
populaﬂiei + români
moldonumai
mixte
în care
veneøti
prezenﬂi
vorbesc
suflete
suflete
identificate
româneøte
øi pærinﬂii
øi copiii
1
2
3
4
5
6
Rezultatele 2 august
–25 septembrie 1942
(260 709)
Municipii
(143 126)
Jud. Vosnessensk (complet) (83 016)
Jud. Nikolaev (parﬂial)
(15 241)
Jud. Kerson (complet)
Jud. Pervomaisk (parﬂial)
(3 000)
Jud. Novi Bug (parﬂial)
(16 326)
Municipii
143 126
Nikolaev
82 000
Kerson
61 126

(2 827)
(210)
(1 996)
(586)

(35)
210
138
72

8 828
443
6 157
1 755
34
407
32
443
331
112
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30 552
1 415
20 628
6 859
132
1 425
93
1 415
1 082
333

2 563
°
1 750
640
22
131
20

2 799
°
2 401
365
14
10
9





Recensæmântul ad°tiv Identificarea familiilor moldoveneøti 1942
german 1942
Totalul
Moldoveni Familii
Suflete
Cæsætorii Familii
populaﬂiei + români
moldonumai
mixte
în care
veneøti
prezenﬂi
vorbesc
suflete
suflete
identificate
româneøte
øi pærinﬂii
øi copiii
1
2
3
4
5
6
Jud. Vosnessensk
83 016
1 996
6 157
20 628
1 750
2 401
Oraøul Vosnessensk
75
383
999
187
48
Vosnessensk
73
214
529
95
36
Natiahailovka
16 235
°
120
276
55
7
Lag(h)eri I°III
2
49
194
37
5
Plasa Vosnessensk
26 434
79
4 242
14 485
1 107
1 626
Alexandrovka
4 434
1 081
3 775
65
659
Hutor Kremenciuc
26
112
26
112
16
1
Hutor Kirovo
44
179
11
1
Zeleni Iar (Soplista)
76
302
°
33
Imenie Sovhoz
2
5
1
1
Arnautovka
2 702
°
472
1 643
267
20
Razdol
36
129
22
1
Belousovka
2 357
°
381
1 272
105
17
Bulgarka
2 791
27
498
1 590
197
58
Novogrigorievki
1 381
°
401
1 339
52
266
Novogrigorievski Pos
325
31
107
14
5
Novo Grigor. Pos Nr. 1
101
25
96
5
17
Rakova Nr. 1
66
5
22
3
2
Rakova Nr. 2
110
25
101
7
16
Bogdanovski
66
10
35
3
2
Dudniski
128
20
74
15
1
Ratovo
545
21
69
17
°
Rakova
250
826
26
217
Serbani
1 855
5
391
1 282
83
209
Trikrati
2.635
15
56
15
°
Aktovo
361
5
20
3
1
Troiﬂki Poseolok
6
25
5
1
Serbanski Pos.
16
45
7
8
Novo Ukrainka
486
13
38
161
11
4
Øevcenko
356
°
75
325
14
33
Voronovka
2.018
3
21
67
8
9
Vosnessensk Nr. 3
ﬁiganii
165
26
6
26
4
°
Soldaﬂka
266
12
38
7
1
Injoliubovka
206
4
9
26
5
3
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Nikolaevka
Zernosovhoz
Kolos
Hutor Novo Kamenka
Hutor Stara Sofronovka
Hutor Novo Sofronovka
Bugski Hutor
Mali Solona
Vasilovka
Mihailovka
Plasa Arbuzinka
Arbuzinka
Marianovka
Petiricika (Volea)
Novosilovka
Hutor Hroznoe
Skuratovo
Sovhoz Agronomia
Sadova
Nikolaevka
Iasna Poliana
Novopetrovka
Polianka
Petropavlovka
Ukrainka
Plasa Braﬂka
Braﬂka
Bogodarovka
Zernoradhusa
Kalinova
Kamenﬂi
Viktorovka
Veseli Rasdol
Polodorovka
Øevcenko
Serghievka

Recensæmântul ad°tiv Identificarea familiilor moldoveneøti 1942
german 1942
Totalul
Moldoveni Familii
Suflete
Cæsætorii Familii
populaﬂiei + români
moldonumai
mixte
în care
veneøti
prezenﬂi
vorbesc
suflete
suflete
identificate
româneøte
øi pærinﬂii
øi copiii
1
2
3
4
5
6
227
10
24
3
°
17
31
°
17
(13 fam.)
2
4
1
°
10
34
8
2
9
34
7
°
7
25
4
1
97
251
44
°
1 759
1
23
101
18
°
270
37
132
16
19
825
°
32
102
18
1
(7 229)
(26)
262
838
116
118
7 229
10
114
336
43
45
4
8
23
7
2
1
67
233
17
50
26
79
13
14
15
54
13
1
1
3
1
°
6
19
4
1
1
4
20
4
°
4
2
6
2
°
2
8
°
2
1
3
°
1
°
5
16
5
°
6
7
24
4
1
4
14
3
1
(14 344)
(202)
117
421
64
39
4 197
49
23
69
15
7
3
14
1
2
1
4
1
°
573
25
11
34
7
5
188
°
10
49
4
6
2 093
120
11
32
4
4
374
33
133
14
9
5
12
3
2
1
5
1
°
2 848
5
4
11
2
2

54

SOCIOLBUC

Recensæmântul ad°tiv Identificarea familiilor moldoveneøti 1942
german 1942
Totalul
Moldoveni Familii
Suflete
Cæsætorii Familii
populaﬂiei + români
moldonumai
mixte
în care
veneøti
prezenﬂi
vorbesc
suflete
suflete
identificate
româneøte
øi pærinﬂii
øi copiii
1
2
3
4
5
6
Rizehievski Hutor
1 927
°
2
6
1
1
Novo Alexandrovka
1 923
°
4
18
3
°
Ivanovka
1
4
1
°
Krivoe Pustocea
2 148
3
7
29
7
°
Razdel
1
1
°
1
Plasa Elaneﬂ
(18 774) (1 614)
1 153
3 885
276
570
Elaneﬂ
3 038
10
23
54
15
6
Aristarhova
815
°
1
5
1
°
Bogodarovka
13
47
10
3
Felcinburg
597
°
1
2
1
°
Krutoiarka
1 205
20
7
24
7
°
Mala Ienievka
1 244
13
6
18
6
°
Petriha
2
4
1
°
Pokrovka
2
4
1
1
Sovhoz Novi Bugski
305
°
7
22
4
3
Novo Alexandrovka
607
10
5
19
3
1
Buhorok
7
25
3
4
Malo Ukrainka
1
7
°
1
N. Vozsiatskoe Nr. 1
1
4
°
1
N. Vozsiatskoe Nr. 2
1
4
°
°
V. Serbulovka
1 965
1 461
501
1 762
29
399
Mala Dvoreanka
397
°
35
164
20
1
Novo Vasilievka
109
°
2
8
2
°
Boløaia Solona
2 835
18
420
1 253
97
128
Ulianovka
23
102
14
21
Mihailovka–Vladimi764
9
4
16
2
1
rovka
Vozsiatskoe
3 054
39
46
161
27
°
Vodina–Lorina
1 618
34
15
54
12
°
Hutor Braﬂka
221
°
30
126
21
°
Jud. Nikolaev
15 241
586
1 755
6 859
640
365
Plasa Novaia Odessa
15 116
529
1 742
6 807
634
364
Novaia Odessa
6
696
2 930
178
54
Mærculeasa
1 594
70(1)
424
1 553
136
207
Dimitrovka
487
18
17
64
13
2
Troiﬂka
1 821
19
186
679
65
10
Iiniova Krivorije
526
°
17
75
11
1
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Bugski
Grebeniki
Oghilenia
Rikovo
Iasna Poliana
Iasni
Artemovka
Iakimovka
Dimovka Nr. 3
N. Alexandrovka (Zebelina)
Vladimirovka
Øevcenko
Suhoi Elaneﬂ
Leopopol
Budionovka–Suvorovka
Voronﬂovka
Turki
Sinkevici
Ostrovka
N. Smidovka
Kirovka
Kasperovski Pos.
Renov Nr. 1
Plasa Priolnoe
Moldavka
Judeﬂul Kerson
Plasa Kerson
Novo Tihinka
Nikolskoe
Plasa Beloserk
Bieloserk
Arnautka
Sofievka
Sovhoz Rasdelnaia
Sovhoz Radziulea
Sovhoz Kuibâøev
Plasa Kalinindorf
Kalinindorf

Recensæmântul ad°tiv Identificarea familiilor moldoveneøti 1942
german 1942
Totalul
Moldoveni Familii
Suflete
Cæsætorii Familii
populaﬂiei + români
moldonumai
mixte
în care
veneøti
prezenﬂi
vorbesc
suflete
suflete
identificate
româneøte
øi pærinﬂii
øi copiii
1
2
3
4
5
6
1 586
117
36
125
19
8
398
°
8
26
6
°
179
95
30
95
13
5
220
42
17
65
10
°
415
°
58
242
27
23
118
12
8
19
???
3
333
°
30
105
13
5
530
°
22
98
16
1
563
85
26
95
17
6
260
559

°
9

39
5

133
21

13
4

24
1

1 822
121
1 038
294
238
405

°
°
°
°
°
8

10
2
41
1
4
9

33
12
151
8
16
33

7
2
33
1
4
7

°
°
3
°
°
1

578
448
205
378

°
°
°
48

3
16
6
31

14
73
18
124

3
10
6
16

°
°
°
10

125
34

57
132

13
???
2
1
1
16
5
1
1
3
2
4
4
1

52
132
9
5
4
58
17
7
4
14
7
9
12
2

6
22
2
1
1
11
4
1
1
2
1
2
1
°

1
14
°
°
°
6
1
°
°
2
1
2
3
1
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Bobrovii Kut
Solom
Frankovka
Plasa Berislav
Berislav
Plasa Snigherevka
Snigherevka
Judeﬂul Pervomaisk
Plasa Pervomaisk
Siniuhin Brod
Taraseuka Hutor
Avionovka
Iarmalaevka
Sarasovka (Isaieva)
Nova Alexandrova
Lozovatka
Sertoci Hutor
Bandurka
Anatolivka
Podgorodnaia
Judeﬂul Novi Bug
Plasa Novi Bug
Novi Bug
Anovka
Kameni
Vaselipodol
Miroliubovka
Novo Nikolaevka
Ulianovka
Vladimirovka
Kamenka
Osionovka
Plasa Kazanka
Andreevka
Dimitrovka
Grigorovka
Gulak
Kazanka

Recensæmântul ad°tiv Identificarea familiilor moldoveneøti 1942
german 1942
Totalul
Moldoveni Familii
Suflete
Cæsætorii Familii
populaﬂiei + români
moldonumai
mixte
în care
veneøti
prezenﬂi
vorbesc
suflete
suflete
identificate
româneøte
øi pærinﬂii
øi copiii
1
2
3
4
5
6
1
6
1
°
1
2
°
1
1
2
°
1

(3 000)
3 000

(°)
°

(161 326)
(16 326)
11 603

(35)
(35)
16

1 243
744
1 321

3
6
3

1 415

7

3

13

2

1

9

40

6

4

407
327
8
19
1
2
3
1
2
2
22
20
32
18
6
1
1
1
1
2
3
1
1
1
14
1
7
1
2
3

1 425
1 116
40
71
2
4
12
7
7
9
91
66
93
49
12
4
1
1
5
4
11
3
1
7
44
7
21
3
7
6

131
96
1
9
1
1
3
1
1
2
12
4
20
13
4
1
1
1
1
1
2
1
°
1
7
1
4
°
1
1

10
6
°
°
°
°
°
°
°
°
°
4
9
5
2
2
°
°
°
1
1
°
1
°
4
°
1
1
1
1

Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri / Institutul Central de Statisticæ
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NOTÆ DESPRE LUCRÆRILE DE IDENTIFICARE
A ROMÂNILOR DE PESTE BUG

Identificarea familiilor române de peste Bug a fost ordonatæ de Conducætorul
Statului (øedinﬂa din 13 noiembrie 1941 a Consiliului de Miniøtri).
Echipa de funcﬂionari a Institutului Central de Statisticæ, cæruia i°a revenit
sarcina de a executa aceastæ dispoziﬂie, s°a deplasat la Nikolaev la 19 decembrie
1941, îndatæ dupæ primirea autorizaﬂiilor de trecere în Reichskommissariatul
Ucrainei. Deoarece autorizaﬂiile cerute de autoritæﬂile germane lipseau, lucrarea
n°a putut fi începutæ, echipa trebuind sæ se întoarcæ peste Bug la 19 ianuarie 1942.
Operaﬂiile de identificare n°au putut fi începute însæ, decât la 1 august 1942, dupæ
sosirea tuturor autorizaﬂiilor necesare øi dupæ obﬂinerea unei pærﬂi a maøinilor
necesare (trei din cinci autoturisme cerute).
Intervalul a fost folosit pentru buna pregætire a lucrærii. De importanﬂæ decisivæ
este însærcinarea primitæ în acest timp, de la Consiliul de Patronaj al Operelor
Sociale, de a distribui un pachet-tip fiecærei familii româneøti de peste Bug (câte
douæ kg sare, un kg sæpun, zece cutii chibrituri, cinci pachete tutun øi, unde se
gæsesc copii mici, øi câte 1/2 kg zahær). Fondul de cinci milioane pentru achiziﬂionarea a 15 000 de astfel de pachete øi a unui camion, care sæ le transporte în
satele de dincolo de Bug, a fost realizat prin colecta de la 3 mai 1941 a Ajutorului
de Iarnæ øi a Aprovizionærilor Speciale. Ministerul Propagandei Naﬂionale a oferit
pentru fiecare pachet un exemplar din manifestul ilustrat intitulat „Fraﬂi
moldoveni“ øi, tipærit anume pentru acest prilej, øi câte un portret al M.S. Regelui
øi al Conducætorului Statului.
Operaﬂia Identificærii românilor de peste Bug a fost începutæ pe malul stâng
al Bugului øi urmeazæ a fi terminatæ în apropierea frontului.
Punctul de plecare al lucrærilor l°au constituit scrierile româneøti øi ruseøti
asupra românilor din Rusia1 øi rapoartele unitæﬂilor militare române cu acest subiect,
comunicate Institutului nostru de cætre Marele Stat Major øi de Comandamentele
Marilor Unitæﬂi.
Metoda urmatæ pe teritoriul dintre Bug øi Nipru, cu aøezæri româneøti relativ
numeroase, este de a controla, prin itinerarii informative, judeﬂ de judeﬂ, plasæ de
plasæ øi comunæ de comunæ, spre a nu pierde din vedere sate øi grupuri despre
care sæ nu fi pætruns øtire în ﬂaræ.
Echipa este compusæ din 15 funcﬂionari ai Institutului, aleøi dintre elementele
capabile de a întreprinde, concomitent cu lucrærile statistice, cercetæri sociologice,
folclorice, istorice øi etnografice.
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Spre a græbi îmbogæﬂirea documentærii asupra acestor avanposturi ræsæritene
ale neamului nostru, s°a înlesnit d°lui prof. D. Gusti, venit în Transnistria cu delegaﬂia Academiei Române, sæ viziteze satele româneøti din jurul Vosnessenskului,
iar d°lui prof. Constantin Bræiloiu, sæ culeagæ muzica popularæ în satele Lisa Hora,
Martinoø, Horoskoe (Elisavetgrad), Alexandrovka (Vosnessensk).
Modul de lucru adoptat a fost cel de a cantona în aøezærile româneøti unitæﬂi
de doi–trei echipieri care sæ înscrie familiile moldoveneøti øi sæ facæ distribuirea
darurilor în aceste aøezæri øi la românii ræzleﬂi din satele învecinate. Douæ unitæﬂi
de câte doi oameni, care au putut fi înzestrate fiecare cu câte un automobil,
controleazæ plæøile øi judeﬂele færæ aøezæri româneøti compacte. Darurile sunt
transportate la Bug (la Kantakuzinka din faﬂa Vosnessenskului øi Golta din faﬂa
Pervomaiskului) cu trenul, iar de acolo cu autocamionul pus la dispoziﬂie de
Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale.
Fiecare familie moldoveneascæ (puræ sau mixtæ) este înscrisæ într°un formular
unde sunt menﬂionaﬂi, pe lângæ capul de familie, toﬂi membrii cu vârsta øi profesia
lor, cu averea mobilæ prezentæ, ca øi cu averea avutæ înainte de colectivizare. Acest
formular este vizat de autoritæﬂile comunale. Primirea pachetelor este confirmatæ
de capul fiecærei familii, prin semnarea borderoului întocmit în acest scop, øi
certificatæ de autoritæﬂile locale øi de delegaﬂii la împærﬂire ai localnicilor.
Fiind legat de o distribuﬂie de daruri, recensæmântul acesta îngæduie descoperirea tuturor celor în vinele cærora curge o picæturæ de sânge românesc. De dragul
pachetului øi cei ce nu s°ar osteni altminteri sæ se declare români, se stræduiesc
sæ furnizeze proba românitæﬂii lor.
Prin aplicarea unui cod potrivit2, echipa a înregistrat, în cazul fiecærei familii,
gradul de puritate øi de conøtiinﬂæ etnicæ (cæsætoriile mixte øi folosirea limbii
româneøti). Datoritæ acestui procedeu, rezultatele operaﬂi[ei] identificærii
reprezintæ øi un document interesant pentru cunoaøterea mecanismului proceselor
de deznaﬂionalizare øi de perseverare etnicæ.
În decursul celor 100 zile de lucru, au fost identificate familiile moldoveneøti
din municipiile Kerson øi Nikolaev øi din judeﬂele Vosnessensk, Nikolaev, Kerson,
Baløaia°Alexandrovka, Novi°Bug øi Pervomaisk.
Formularele primite înainte de 15 noiembrie øi totalizate la aceastæ datæ aratæ
12 226 familii moldoveneøti cu 42 226 suflete. Dacæ adæugæm plæøile terminate,
pentru care formularele nu au fost predate, øi plæøile din judeﬂele Novo Mirgorod,
Kirovograd øi Gaivoron în care se lucreazæ în prezent, cifra familiilor
moldoveneøti identificate pânæ acum peste Bug se ridicæ la 18 600 familii.
Lucrul echipei, care a decurs mai încet decât a trebuit datoritæ faptului cæ,
din lipsæ de maøini în numær suficient, toate drumurile de sub 20–25 km au fost
fæcute cu cæruﬂa øi pe jos, a fost stânjenit în cursul lunii octombrie de întârzierea
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cu care a sosit suplimentul de 20 000 pachete cerut încæ de când s°a putut întrevedea
cæ numærul familiilor româneøti de peste Bug va depæøi cifra de 15 000. Deøi
acordate de Conducætorul Statului din ziua de 5 octombrie, cele øase vagoane
reprezentând acest supliment n°au sosit la Golta, cu toate eforturile depuse, decât
începând din ziua de 10 octombrie.
Echipa are în curs de identificare românii din insula Pervomaisk–Novo
Mirgorod–Kirovo (Elisavetgrad). Urmeazæ a mai fi controlate urmætoarele insule
etnice româneøti de peste Bug, cunoscute sau prezumate: Niprul de mijloc
(Kremenciuk–Dnepropetrovsk–Zaporoje), Harkov, Doneﬂ (Artemovsk–Gorlovka),
Crimeea; litoralul Mærii Azov, Kuban, Podolia (la nord de Hotin), Viniﬂa–
Smerinka–Berdiansk ø.a.
Datæ fiind depærtarea acestor regiuni øi rærirea treptatæ a aøezærilor româneøti
arætatæ de toate informaﬂiile, echipa îøi va modifica lucrul dincolo de Nipru øi la
nord de limitele Generalkommisariatului Nikolaev. În aceste regiuni, unitæﬂile echipei
se vor îndrepta direct în satele øtiute ca româneøti. În continuare, vor fi vizitate
satele arætate de moldovenii din regiune ca adæpostind români. Românii din toate
oraøele mai mari vor fi identificaﬂi prin afiøaj øi publicitate în ziarele din localitate.
Consfætuirea aceasta este organizatæ cu scopul de a stabili lista completæ a
tuturor satelor cunoscute ca româneøti din afara Generalkommisariatului
Nikolaev øi care vor trebui sæ fie cercetate în cadrul operaﬂiunilor de identificare
a românilor de peste Bug.
Aceastæ consfætuire oferæ un prilej binevenit pentru a informa instituﬂiile de stat
cointeresate øi pe specialiøtii ale cæror scrieri au constituit punctul de plecare al lucrærilor
echipei de identificare3, despre rezultatele obﬂinute pânæ acum dincolo de Bug.
16 noiembrie 1942
Consfætuirea de la Odessa cu privire la românii de peste Bug
Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri / Institutul Central de Statisticæ

MEMORIU CU PRIVIRE LA PROBLEMELE
PRACTICE PE CARE LE RIDICÆ ÎN TOAMNA
ØI IARNA 1942 ROMÂNII DE PESTE BUG
Lucrærile echipelor de identificare de peste Bug au început la 1 august 1942.
În prezent, se apropie de sfârøit lucrul în oraøele øi judeﬂele din Generalkommissariatul
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Nikolaev. Totuøi, înscrierea membrilor întinselor insule etnice româneøti din jurul
Vosnessenskului øi din regiunea Pervomaisk–Novo Mirgorod–Kirovo (Elisavetgrad1),
a îngæduit constatarea mai multor probleme deschise, care cer o grabnicæ luare
de atitudine din partea conducerii statului român.
Asupra acestora este de datorie sæ informæm.
Ori de câte ori vom constata alte probleme, necunoscute nouæ pânæ acum øi
necuprinse în memoriul de faﬂæ, ne vom græbi sæ le prezentæm øi pe ele.
Situaﬂia românilor de peste Bug
Au fost gæsite pânæ acum, în insula etnicæ Vosnessensk, în oraøele Nikolaev
øi Kerson øi în judeﬂele cu acelaøi nume, aproape 10 000 familii de neam românesc.
Regiunea Pervomaisk–Novo Mirgorod–Kirovo øi insula etnicæ de pe malul
Niprului, împreunæ cu aøezærile din bazinul Doneﬂului, vor da alte 10 000 familii.
Se vor mai adæuga familiile de neam românesc din regiunea Harkov de pe
teritoriul Mærii Azov, din Crimeea, din Podolia (la nord de Hotin) øi din regiunea
Kubanului, în caz cæ aceasta va putea fi parcursæ.
Familiile de neam românesc identificate pânæ în prezent sunt în parte
amestecate cu neromâni. În unele din ele, limba moldoveneascæ nu mai e folositæ.
Øtiu sæ vorbeascæ româneøte øi copiii în ceva mai puﬂin decât jumætate din ele.
Prin transplantarea într°un mediu românesc øi acordarea unor îngrijiri speciale,
timp de 20–30 ani, românitatea latentæ a acestor familii ar putea fi complet reactualizatæ.
Ele sunt interesante pentru România nu numai ca numær, ci øi prin forﬂa
economicæ pe care o reprezintæ. Satele româneøti din insula etnicæ Vosnessensk
øi din regiunea Pervomaisk–Novo Mirgorod–Kirovo se numæræ, de aproape 100
ani, printre cele mai active øi bogate ale Ucrainei de miazæzi. Locuitorii lor ræmaøi
în sate sunt excelenﬂi plugari, iar cei trecuﬂi în oraøe de pe urma colectivizærii øi
deveniﬂi acolo electricieni, mecanici, øoferi, pot fi foarte buni tehnicieni agricoli.
Conjunctura actualæ este favorabilæ unei repatrieri. Administraﬂia de ræzboi
germanæ a decepﬂionat aøteptærile. Tot ce se øtie despre regimul din Transnistria
øi felul de a fi al românilor a fæcut ca dorinﬂa dupæ extinderea administraﬂiei
româneøti pânæ la Nipru sæ fie vie øi formulatæ øi de ucraineni. Neîmplinirea ei
øi greutæﬂile iernii, în oraøe mai ales, vor spori mult numærul moldovenilor care
sunt gata încæ de pe acum sæ treacæ Bugul.
Repatrierea nu ridicæ riscul contaminærii politice a României prin aducerea
în ﬂaræ de agenﬂi comuniøti. Îmbeløugarea din trecut a satelor moldoveneøti a avut
drept urmare persecuﬂii øi recrutarea a puﬂini partizani pentru regimul comunist
dintre locuitorii lor. Foøtii membri ai partidului comunist, în numær destul de redus,
ræmaøi dupæ plecarea autoritæﬂilor øi armatelor sovietice, sunt firi oportuniste care
depun eforturi spre a°øi face uitat trecutul. Încadrarea tineretului, deøi trecut prin
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øcolile sovietice, nu va constitui o dificultate într°o Românie efectiv preocupatæ
de buna organizare a vieﬂii obøteøti.
Ideea repatrierii prinde mai uøor rædæcinæ în satele în care au funcﬂionat între
1930–1940 øcoli moldoveneøti øi unde limba øi conøtiinﬂa etnicæ sunt destul de
vii. Învæﬂætorii moldoveni din aceste sate, instruiﬂi la Institutul Pedagogic din Balta,
trecut mai târziu la Tiraspol sau Tehnicum°ul Pedagogic de la Novo Mirgorod,
care au fost scoøi din funcﬂie în 1930 o datæ cu hotærârea regimului de a interzice
învæﬂæmântul în limba naﬂionalæ øi în urma deschiderii de øcoli numai cu patru
clase exclusiv ucrainene de cætre administraﬂia germanæ, pot deveni cu uøurinﬂæ
propagatorii øi conducætorii locali ai miøcærii de întoarcere în ﬂaræ. Nevoiﬂi sæ°øi
agoniseascæ traiul ca muncitor de colhoz sau cel mult ca funcﬂionar comunal
subaltern, ei sunt complet detaøaﬂi de regimul sovietic øi sætui de statul la voia
stræinilor.
Sate în care au funcﬂionat øcoli moldoveneøti sunt în insula româneascæ
Vosnessensk: Serbulovka, Alexandrovka, Novo Grigorievka (Târgu Frumos),
Dimovka (Mærculeasa), Kasperovo, Peøciani Brod, Lisa Hora, Martinoø, Pleteni,
Taølâk, Novo Ukrainka; în Bazinul Doneﬂului: Bairak, Korsun, Sorokina, Novo
Nikolaevka; iar pe Kuban: Moldavka øi alte câteva sate (informaﬂii primite pânæ
acum de la învæﬂætorii din regiunea Pervomaisk care au funcﬂionat la øcolile
moldoveneøti din aceste regiuni).
Probleme deschise. În prezent, românii de peste Bug ridicæ urmætoarele
probleme care cer luare de atitudine din partea conducerii Statului român:
1. Revirimentul etnic înspre moldovenie øi românism, determinat de trecerea
trupelor româneøti, de distribuirea darurilor Consiliului de Patronaj øi a materialului
oferit de Ministerul Propagandei, øi de interesul arætat de membrii echipelor de
identificare a familiilor româneøti, trebuie amplificat øi consolidat prin noi mæsuri.
2. Administraﬂia germanæ a deschis øcoli ucrainene în toate satele din Ucraina,
inclusiv cele în care au funcﬂionat øcoli cu limba de predare moldoveneascæ, pânæ
la modificarea din 1938–1939 impusæ de politica de deznaﬂionalizare a Sovietelor
øi chiar în cele în care øcolile moldoveneøti au funcﬂionat pânæ în 1940. Poate læsa
România, care luptæ alæturi de germani împotriva Sovietelor, ca sæ nu fie redeschise
toate øcolile moldoveneøti ucrainizate în 1938 sau în 1941 øi ca foøti învæﬂætori
ai acestor øcoli scoøi din funcﬂii sæ nu fie redaﬂi misiunii lor?
3. Datoritæ închiderii frontierei Bugului, foøtii studenﬂi moldoveni la Institutul
Pedagogic de la Tiraspol øi de la Odessa sunt nevoiﬂi sæ stea în satele lor cu studiile
întrerupte. Nu trebuie sæ se creeze modalitatea ca sæ se acorde autorizaﬂii de trecerea
Bugului pentru studii tinerilor moldoveni?
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4. Din lipsæ de cler, episcopiile ortodoxe, care au reluat fiinﬂæ cu concursul
autoritæﬂilor germane, n°au putut încadra pânæ acum nici toate posturile de preoﬂi
din localitæﬂile capitale de plasæ. Câteva numai, din vreo 30 sate româneøti, au
duhovnic. Nu este necesar ca guvernul øi Patriarhia sæ obﬂinæ asentimentul administraﬂiei germane øi autoritæﬂilor româneøti bisericeøti locale pentru trimiterea
temporaræ a unor misionari în toate satele de moldoveni?
5. Populaﬂia germanæ din teritoriile ocupate a fost înscrisæ øi se bucuræ de
atunci de îngrijiri speciale culturale, economice øi sanitare, care urmæresc toate
ﬂelul de a reînviora germanitatea. Este o datorie de prestigiu a neamului românesc,
care ﬂine loc de frunte în lupta contra Sovietelor, sæ creeze pentru fiii sæi aflætori
peste Bug o situaﬂie similaræ.
Pe planul cultural se constatæ o mare dorinﬂæ dupæ ziare øi cærﬂi româneøti, dupæ
aparate de recepﬂie radiofonicæ. În satele unde au funcﬂionat øcoli moldoveneøti,
învæﬂætorii øi tineretul citesc cu literele latine, în celelalte cu cele chirilice.
Pe plan economic, coloniøtii germani aflaﬂi în Ucraina la momentul cuceririi ei,
beneficiazæ în fiecare judeﬂ de mai multe prævælii, de unde se pot aproviziona cu articole
ce nu se distribuie restului populaﬂiei: gaz, sare, chibrituri, unelte, obiecte casnice,
îmbræcæminte, cærﬂi etc. Organizarea de cætre statul român a câte unui magazin similar
în mijlocul fiecærei regiuni româneøti, ar ridica greutæﬂi insurmontabile?
Pe plan sanitar se simte nevoia mai ales a medicamentelor uzuale: chininæ,
aspirinæ, purgative etc. øi a trecerii periodice prin sate a câte unui medic care sæ
dea sfaturile cerute øi sæ vaccineze copiii, sæ organizeze combaterea epidemiilor
declarate în unele sate româneøti lipsite de medic øi medicamente (anghinæ diftericæ
la Martinoøi øi Lisa Hora, de pildæ).
6. În oraøele mari, în care se prevesteøte foametea øi lipsa de combustibil, se
ridicæ problema înfiinﬂærii unor centre de asistenﬂæ a familiilor româneøti, care sæ
poatæ interveni prin cantine øi ajutoare în naturæ, dând eventual de lucru celor ajutaﬂi.
Mæsurile posibile. Dacæ conducerea statului românesc socoteøte necesaræ
intervenﬂia activæ în soarta românilor de peste Bug, problemele de mai sus
comportæ, în linii mari, atât mæsuri imediate cât øi de pregætire a repatrierii. Cele
imediate ar constitui øi pregætirea psihologicæ a repatrierii.
7. Cea mai importantæ dintre toate problemele ridicate este problema repatrierii.
Încæ din iarna trecutæ, peste 1 000 de familii din satele în care se gæseau trupe de
acoperire româneøti (îndeosebi în regiunea Novo Mirgorod) au fæcut cereri de repatriere.
În urma restricﬂiilor alimentare, a luærii tinerilor la muncæ în Germania, a acﬂiunilor
întreprinse de partizani øi a mæsurilor de represiune, numærul celor care ar fi dispuøi
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sæ se lase strânøi „græmæjoaræ“ de România, creøte întruna. Credem cæ un apel în acest
sens ar fi urmat de la început de peste 1/3 din românii aflætori peste Bug.
Mæsurile imediate ar fi urmætoarele:
a. Înfiinﬂarea de øcoli româneøti în toate satele unde au existat astfel de øcoli
øi la fel în satele identificate ca româneøti de echipa Institutului Central de Statisticæ.
În satele mixte, øcolile cu limbæ de predare exclusiv ucraineanæ, deschise de
autoritæﬂile germane încæ de la 1 Septembrie 1942, ar putea continua sæ funcﬂioneze
alæturi de cele româneøti [ce]2 ar urma sæ fie deschise. În satele curat româneøti,
øcolile în limba ucraineanæ ar trebui închise øi învæﬂætorii încadraﬂi în alte posturi.
Guvernul român ar trebui sæ accepte la nevoie chiar plata cheltuielilor de mutare
a învæﬂætorilor ucraineni dislocaﬂi øi a salariilor lor (foarte modeste) pânæ la sfârøitul
anului øcolar, în cadrul lipsei de posturi vacante. Dacæ autoritæﬂile germane nu se
aratæ dispuse sæ plæteascæ învæﬂætorii øcolilor româneøti, statul român ar trebui sæ°øi
asume aceastæ cheltuialæ. Din ﬂaræ ar trebui trimis neapærat material didactic:
creioane, hârtie, cernealæ, caiete, cærﬂi, care lipsesc cu totul. Învæﬂætorii ar trebui
recrutaﬂi neapærat din elementele româneøti de peste Bug, calificate dar ræmase
færæ lucru dupæ întreruperea învæﬂæmântului românesc. Spre a putea deschide cât
mai curând øcolile româneøti, ar trebui obﬂinutæ grabnic autorizaﬂia de a trece aceste
elemente la cursuri de informare în Transnistria sau în ﬂaræ. La învæﬂætorii basarabeni
sau transnistreni n°ar trebui sæ se recurgæ decât dupæ plasarea tuturor învæﬂætorilor
români de peste Bug.
b. Stabilirea unui regim de acordare de autorizaﬂii de trecere pentru studii. Studenﬂii
moldoveni care ar cere unui oficiu, ce ar urma sæ funcﬂioneze în cursul lunii decembrie
1942, astfel de autorizaﬂii ar trebui admiøi la studii cel puﬂin în Transnistria.
c. Trimiterea de preoﬂi în satele româneøti care se gæsesc lipsite de cler;
membrii acestor misiuni ar trebui recrutaﬂi dintre absolvenﬂii mai noi ai facultæﬂii
de teologie sau dintre confesorii militari (care s°au dovedit foarte activi øi capabili
în cursul înaintærii în Rusia), nu dintre cælugærii øi preoﬂii mai bætrâni care n°ar
putea face faﬂæ condiﬂiilor øi cerinﬂelor.
d. Aprovizionarea copioasæ cu gazete (româneøti, cu scriere latinæ) [textul
se întrerupe].
16 noiembrie 1942
Consfætuirea de la Odessa cu privire la românii de peste Bug
Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri / Institutul Central de Statisticæ
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DIMITRIE GUSTI: CERCETÆRI MONOGRAFICE
ROMÂNEØTI (IULIE–DECEMBRIE 1942)

Din Editura Institutului de Øtiinﬂe Sociale al României
Numærul de faﬂæ [al „Sociologiei româneøti”] prezintæ, bunæoaræ, cinci feluri
de contribuﬂii monografice: 1) O cercetare de monografie generalæ a plæøii
Dâmbovnic din Argeø, precum øi lucrarea de monografie comparativæ 60 sate
româneøti (douæ volume apærute, alte trei în curs de apariﬂie); 2) O contribuﬂie la
tipologia satelor româneøti cu patru tipuri de sate; 3) Câteva aspecte monografice;
4) Prezentarea analiticæ a unor monografii sociale de sate: Nerej (3 vol.) øi Clopotiva
(2 vol.); øi, în sfârøit, 5) Îndrumærile pentru cercetærile monografice care, împreunæ
cu comunicærile mele de la Academia Românæ despre Problema Sociologiei, au
o importanﬂæ deosebitæ pentru directivele ce trebuie sæ le urmeze o monografie
sociologicæ, în sensul Øcolii din Bucureøti;
Cercetæri ale satului transnistrian. Cercetærile pe teren îøi dovedesc din ce
în ce mai mult necesitatea, atât pentru læmurirea problemelor teoretice, cât øi pentru
dezlegarea optimæ a chestiunilor de ordin practic.
În timpul când revista aceasta se afla sub tipar, au avut loc trei serii de cercetæri
ale unor sate din Transnistria. Institutul de Øtiinﬂe Sociale a primit, în 20 noiembrie
1941, urmætoarea telegramæ din Tiraspol: „Dorim a face o lucrare cu caracter
øtiinﬂific despre pæmântul, oamenii øi viaﬂa din Transnistria, væ rog sæ binevoiﬂi
a°mi desemna un specialist. Guvernator civil, Gh. Alexianu”. La aceasta, s°a
ræspuns: „Institutul de Øtiinﬂe Sociale [îl] însærcineazæ pe d°l Traian Herseni cu
conducerea studiului øtiinﬂific al vieﬂii sociale din Transnistria; Institutul, care de
17 ani face cercetæri aprofundate de monografie sociologicæ în satele øi oraøele
româneøti de pretutindeni, væ felicitæ cælduros pentru fericita øi patriotica iniﬂiativæ”.
În acest scop, s°a constituit o comisie condusæ [de] Traian Herseni,
conferenﬂiar de sociologie ruralæ la facultatea de Filosofie øi Litere din Bucureøti,
øi [compusæ] din: N.Al. Rædulescu, conferenﬂiar de geografie, pentru problemele
de geografie umanæ, economicæ øi de raport reciproc între naturæ øi culturæ; Dr.
I. Fæcæoaru øi d°na T. Fæcæoaru, pentru cercetæri antropologice; D. Øandru, pentru
studiul limbii; Gh. Pavelescu, pentru studiul concepﬂiilor despre lume øi viaﬂæ øi
al obiceiurilor; Liviu Rusu, pentru muzicæ popularæ; Ion Donciu, pentru studiul
literaturii populare; Donodini, fotograful Guvernæmântului, pentru documentarea
fotograficæ øi Aurelian Popescu, student în Sociologie, pentru administraﬂie. În
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vederea lucrærii proiectate de Guvernæmânt, comisiunea a cercetat, de la 13 ianuarie
pânæ la 7 februarie 1942, regiunile cu populaﬂie moldoveneascæ mai compactæ
din Transnistria, în special satele Speia, din judeﬂul Tiraspol; Vasilcæu, din judeﬂul
Dubæsari øi Handrabura din judeﬂul Ananiev. Rezultatele obﬂinute sunt în curs
de publicare.
O a doua echipæ, de 15 cercetætori, condusæ de Anton Golopenﬂia, doctor în
Sociologie øi directorul Oficiului de Studii din Institutul Central de Statisticæ, a
lucrat în satul Valea-Hoﬂului (judeﬂul Ananiev), unde a studiat modul de
funcﬂionare al administraﬂiei sovietice (pe plan cultural, economic, sanitar, de
organizare localæ) øi problemele pe care le ridicæ realitæﬂile Transnistriei în faﬂa
administraﬂiei româneøti (problema colhozurilor, problema religioasæ, problemele
culturale, economice, sanitare, administrative propriu°zise etc.), întocmind totodatæ
øi un studiu monografic al acestei capitale de plasæ reprezentative pentru
Transnistria ruralæ, prin populaﬂia ei mare øi mixtæ (11 000 locuitori, dintre care
6 000 români øi 5 000 ucraineni) øi prin cele 18 colhozuri, 11 øcoli, trei biserici,
douæ mori cu aburi ale ei. Echipa a fost alcætuitæ din urmætorii membri ai Oficiului
de Studii al Institutului Central de Statisticæ: N. Economu (regiunea, satul, casa,
uneltele); Gh. Retegan (populaﬂia øi familia); D°rd Traian Georgescu (sænætatea);
T.Al. Stoianovici (istorie socialæ); N. Betea (psihologie socialæ øi caracterizarea
românului din Transnistria); Gh. Popescu (convieﬂuirea dintre români øi ucraineni);
C. Mænescu (biografii); I. Apostol (cultura tradiﬂionalæ øi viaﬂa religioasæ);
N. Marin°Dunære (øcoala øi cultura oficialæ); B. Øchiopu (economia agraræ);
D. Corbea°Cobzaru (meseriile øi întreprinderile); Paul Mihæilescu (comerﬂul øi
creditul); Gh. Bucurescu (reglementærile juridice tradiﬂionale øi pozitive); I. Oancea
(administraﬂia); A. Golopenﬂia (structura socialæ).
O a treia echipæ, compusæ din Gh. Serafim øi C. Durdun, a studiat anumite
probleme în satele Mælæieøti (jud. Tiraspol) øi Ciuleni (jud. Orhei), având de
conducætor pe H.H. Stahl, Asistent universitar, însærcinat cu conducerea
Seminarului de Sociologie Monograficæ din Bucureøti øi Director în Institutul
Central de Statisticæ.
În numærul viitor al „Sociologiei româneøti”, vom împærtæøi cititorilor unele
din aceste cercetæri asupra satului transnistrean.
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NOTÆ DESPRE STADIUL ACTUAL AL PROBLEMEI
REPATRIERII ROMÂNILOR DE PESTE BUG

Lucrærile de identificare a românilor de peste Bug, începute în august 1942
cu 15 funcﬂionari ai Institutului Central de Statisticæ, continuæ în prezent în regiunile
Kremenciug, Dnepropetrovsk, Zaporoje øi Crimeea. Spaﬂiul Bug–Nipru este parcurs
în întregime, comunæ de comunæ.
Cifra familiilor identificate se ridicæ la 26 000. Dupæ terminarea regiunilor
pomenite, ea va atinge previzibil 28 000. Numærul sufletelor: aproximativ 100 000.
Ceva mai mult de jumætate din familiile identificate sunt bine pæstrate din punct
de vedere etnic. Peste 80% sunt rurale øi træiesc din agriculturæ.
Ordinul din noiemvrie 1941, ca Identificarea sæ se îndeplineascæ pânæ la
1 martie 1942, a fost executat cu o întârziere de un an, datoritæ dificultæﬂilor ridicate
de organele germane øi de puﬂinætatea øi starea rea a vehiculelor.
Repatrierea, care urma, potrivit aceluiaøi ordin, sæ înceapæ la 1 martie 1942,
nu este pregætitæ. Comisia pentru repatrierea românilor de peste Bug, constituitæ
în octomvrie 1942 pe lângæ Subsecretariatul de Stat al Românizærii, Colonizærilor
øi Inventarului naﬂional, se mærgineøte sæ rezolve cereri individuale. Domnul
Ministru titular al acestui departament a declarat, cu prilejul prezidærii unei øedinﬂe
a acestei comisii, cæ problema repatrierii românilor de peste Bug trebuie consideratæ,
potrivit vederilor Conducætorului Statului, ca fiind în stare de studiu, executarea
ei urmând a fi întreprinsæ la sfârøitul ræzboiului øi dupæ colonizarea luptætorilor.
Cu acelaøi prilej, D°sa a dispus ca sæ se ræspundæ Ministerului Afacerilor Stræine
øi Legaﬂiei germane cæ nu este actualæ convocarea comisiei germano–române, cerutæ
de Marele Stat Major, în vederea stabilirii modalitæﬂilor repatrierii.
Øeful echipei de identificare cere permisiunea de a supune Conducætorului
Statului elementele problemei repatrierii românilor de peste Bug stabilite în cursul
a opt luni de muncæ pe teren la est de Bug.
1. Este mai bine ca repatrierea românilor de peste Bug sæ se facæ în cursul
ræzboiului. Odatæ, pentru cæ sfârøitul ræzboiului va ridica numeroase alte probleme.
Apoi, pentru cæ nesiguranﬂa din cursul ræzboiului øi greutæﬂile ocupaﬂiei înlesnesc
deciziunea românilor de peste Bug de a pæræsi aøezæri ce le°au devenit familiare
în curs de douæ veacuri.
2. Aducerea lor în România în cursul ræzboiului poate fi binevenitæ øi în
perspectiva moralului ﬂærii. Ræzboiul actual va mai primi o semnificaﬂie: pe cea
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de prilej de readucere în sânul neamului a copiilor ei ræzleﬂiﬂi la Ræsærit. Dat fiind
sentimentul puternic de solidaritate a celor de neam românesc, lucrarea aceasta
va gæsi un puternic ræsunet øi, urmæritæ cu atenﬂie de presæ, va putea fi un argument
izbitor øi convingætor de neostenirea conducerii de Stat în a folosi toate prilejurile
pentru a sævârøi fapte istorice.
3. Datoritæ nevoii exprimate de organele administraﬂiei germane de ocupaﬂie
de a avea braﬂe în loc, repatrierea nu poate avea decât caracterul unui schimb de
populaﬂie. Decurge de aci cæ repatrierea ar trebui fæcutæ în Basarabia, de vreme
ce efortul de a transfera pânæ la 100 000 ucraineni øi ruøi peste Bug trebuie sæ
fie fæcut în favorul omogenizærii etnice a unui teritoriu definitiv românesc.
Considerentele de climat, sol, transport indicæ Basarabia de sud, unde træieøte un
numær corespunzætor de ucraineni øi ruøi, øi anume îndeosebi judeﬂul Cetatea Albæ.
Dupæ evacuarea bulgarilor din Tulcea øi Constanﬂa, s°ar face astfel øi un al doilea
pas pentru consolidarea gurilor Dunærii.
4. Fiind realizatæ printr°un schimb de populaﬂie, repatrierea aceasta n°are de
ce fi executatæ la sfârøitul ræzboiului nici din considerentul de a nu frustra pe
luptætori de terenurile ce le°au fost fægæduite. Românii de peste Bug nu vor ocupa
locurile provenite de la germani øi de la evrei de care dispune în prezent, pentru
acest scop, Subsecretariatul Românizærii, ci locurile liberate anume pentru ei.
5. Rezerva faﬂæ de repatriere datoritæ preocupærii de siguranﬂa statului
este neîntemeiatæ. Populaﬂia româneascæ de peste Bug, træitæ în sate bogate
øi evoluate, a avut în covârøitoarea ei majoritate de suferit de pe urma
boløevismului. Funcﬂionarii boløevici øi membrii de partid au plecatæ o datæ cu
trupele sovietice. Cei ræmaøi sunt plini de dorul proprietæﬂii individuale. Aduøi în
ﬂaræ, ei nu vor constitui un focar de boløevizare, ci mai degrabæ un avertisment
în contra ei.
6. Înzestrarea cu proprietate individualæ atrage cu atâta putere încât este de
aøteptat ca, de dragul ei, majoritatea românilor de peste Bug sæ se lase determinatæ
sæ°øi pæræseascæ aøezærile actuale. Condiﬂiile grele ale ocupaﬂiei germane øi mai
ales luarea în Germania a tineretului împing spre aceeaøi hotærâre. Familiile care
nu vor voi sæ plece, având membri neîntorøi din armata roøie, vor putea fi repatriate
eventual într°o a doua reprizæ la sfârøitul ræzboiului. Numærul lor nu depæøeøte
10%, date fiind predærile masive øi liberærile de prizonieri ucraineni.
7. Timpul potrivit ar fi sfârøitul acestui an agricol, adicæ octombrie 1943. Spre
a putea termina pregætirile pânæ atunci, ele ar trebui întreprinse de îndatæ, prin
obﬂinerea asentimentului Germaniei øi prin elaborarea condiﬂiilor de cætre o comisie
germano–românæ, convocatæ potrivit propunerii fæcute de Legaﬂia Germaniei în
noiemvrie 1942. Ar trebui apoi desfæøuratæ peste Bug propaganda necesaræ,
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începând din august 1943, øi ar trebui alese satele basarabene care sæ fie evacuate.
Întâia din aceste operaﬂii ar trebui sævârøitæ de funcﬂionarii Institutului Central de
Statisticæ, care au înscris familiile româneøti de peste Bug øi dispun de credit moral
øi de prieteni în ele. Un prim pas în vederea acestei propagande îl constituie
impresiile culese de cei 30 bætrâni aduøi la Bucureøti de Ministerul Propagandei
în vederea unor înregistræri muzicale.
8. Executarea tehnicæ este mult înlesnitæ prin faptul cæ linia feratæ
Odessa–Znamenka în dreapta øi în stânga cæreia se gæsesc aproape toate satele
moldoveneøti dintre Bug øi Nipru, la distanﬂe variind între 5 øi 50 km nu este folositæ
pentru transporturi militare pe porﬂiunea Pomiønaia–Vosnessensk–Kolossovka.
Øase–opt garnituri complete, cu vagoane de marfæ øi de persoane, ar putea transporta
prin Bugaz øi Cetatea Albæ, în decurs de o lunæ, toatæ masa românilor ce se repatriazæ
øi a ucrainenilor øi ruøilor trimiøi în locul lor. Bagajul ar putea fi redus prin compensarea
proviziilor de iarnæ, a vitelor øi a uneltelor agricole. Pentru transporturile pânæ la garæ
øi de la garæ, Guvernæmântul Transnistriei ar putea pune la dispoziﬂie, pe durata
lucrærilor, o cotæ°parte din cæminele de care dispune fiecare judeﬂ.
9. Buna integrare în cultura øi Statul românesc a repatriaﬂilor va putea fi
asiguratæ prin acordare de învæﬂætori øi preoﬂi inimoøi øi de jandarmi verificaﬂi.
Spre a le apæra de samavolnicii eventuale øi spre a le înlesni contactul cu autoritæﬂile,
satele întemeiate de românii de peste Bug în Basarabia ar trebui sæ primeascæ, în
întâii ani, apærætori øi îndrumætori prevæzuﬂi cu puteri speciale. Proprietæﬂile ar urma
sæ fie distribuite provizoriu øi în raport cu numærul braﬂelor de lucru pentru întâiul
øi al doilea an. Organizarea definitivæ ar putea fi fæcutæ pe bazæ de loturi comasate
øi cu organizare de obøtii [cuvinte lipsæ].
Împrejurærile de pe teren aratæ posibilæ executarea repatrierii românilor aøezaﬂi
între Bug øi Nipru spre sfârøitul anului acesta, dacæ pregætirile vor fi începute
neîntârziat. Singure considerente de politicæ necunocute aci ar putea impune
amânarea ei sau sæ o interzicæ.
Conducætorul Echipei de Înscriere a românilor de la Est de Bug
Anton Golopenﬂia
[18.3.1943]
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HARTA: Românii din Generalkommissariatul Nikolaev. Aøezæri româneøti,
români ræzleﬂi, cæi de comunicaﬂie, august 1942 – februarie 1943
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AM GÆSIT DINCOLO DE BUG
UN ÎNSEMNAT NUMÆR DE ROMÂNI

Am gæsit dincolo de Bug un însemnat numær de români. ﬁinând în seamæ
rezultatele din ultimele douæ sæptæmâni, cifra familiilor moldoveneøti identificate
în Generalkommissariatul Nikolaev se ridicæ la 25 000. Aøezærile de pe Nipru øi
de pe litoralul Mærii Azov, din Podolia øi Crimeea, unde lucrul a început, vor trece
de 30 000 numærul familiilor româneøti. Dacæ va fi posibil lucrul în bazinul
Doneﬂului øi în regiunea Harkov, se va ajunge la 35 000.
Aproape trei pætrimi din familiile româneøti identificate pânæ acum træiesc în
42 aøezæri iniﬂiale. Dintre acestea câteva sunt pe de°a°ntregul moldoveneøti, ca
Oroﬂkaia de lângæ Elisavetgradul de altædatæ øi Kirovogradul de azi, ca Martinoøul
de lângæ Novomirgorod, ca Târgu Frumos de lângæ Bug, cu biserica ctitoritæ de
Potemkin, ca Rakova, aøezatæ øi ea pe malul stâng al Bugului. În celelalte, au luat
naøtere cartiere de ucraineni pe lângæ sâmburele iniﬂial moldovenesc.
Aceste aøezæri moldoveneøti iniﬂiale se grupeazæ în douæ insule etnice bine
conturate. În sud, øiragul neîntrerupt de sate româneøti de pe malul stâng al Bugului,
care începe la sud de Pervomaisk øi se întinde pânæ aproape de Nikolaev. La nord,
plasa de sate româneøti aøezatæ pe malurile Siniuhæi øi a afluenﬂilor ei Ciorni Taølâk
øi Vis, care începe pe Bug, înconjoaræ Kirovogradul øi se apropie de Nipru la
Kremenciug.
Aøezarea øi mærimea satelor din aceste douæ insule face mærturie mai ræspicatæ
decât orice document despre data întemeierii acestor sate. Popularea stepelor
porneøte pretutindeni de la margini, dinspre ape, spre mijloc. Descælecætorii întâi
se aøeazæ în væi, pe vadurile apelor. Faptul cæ satele româneøti din Ucraina ocupæ
valea Nistrului, o bunæ parte din valea Bugului, o porﬂiune din valea Niprului la
sud de Ekaterinoslav, ca øi coridoarele de trecere dintre aceste fluvii øi o porﬂiune
din valea Doneﬂului la Artemovsk øi Gorlovka aratæ cæ înaintarea spre ræsærit a
neamului românesc s°a produs la momentul în care stepa Ucrainei începea sæ fie
bræzdatæ de pluguri, adicæ în veacul al XVIII°lea. Împrejurarea cæ satele moldoveneøti iniﬂiale, atât cele curate cât øi cele în care sâmburelui moldovenesc i s°au
alæturat margini ucrainene, sunt toate mari, numærând de douæ øi de trei ori mai
multe fumuri decât satele ucrainene din apropiere, oferæ o confirmare. Satele mari,
mature sunt mai vechi, în genere, decât cele mici, nedezvoltate. Cursul de jos al
Bugului øi cursul de jos al Siniuhæi øi valea afluenﬂilor ei au fost populate întâi
dinspre apus de români; numai golurile ræmase au fost umplute, în cursul secolului
al XIX°lea, de ucrainenii care coborau dinspre miazænoapte spre mare. În acest

71

SOCIOLBUC

veac de liniøtire în ﬂærile româneøti, neamul nostru înceteazæ sæ trimitæ bæjenari
spre ræsærit, care sæ fi putut spori satele româneøti din Ucraina.
Faptul de a fi descælecat de°a lungul râurilor øi pe vaduri a asigurat aøezærilor
româneøti din Ucraina, în veacul al XIX°lea, când Rusia Nouæ a fost integratæ în
comerﬂul Europei, însemnate foloase de ordin economic. Navigaﬂia de pe râurile
lângæ care se aflau, øoselele øi cæile ferate trasate prin væile în care se stabiliseræ
le°au îngæduit o scurgere lesnicioasæ a produselor lor spre Marea Neagræ øi
valorificarea lor avantajoasæ. Moldovenii din Ucraina au folosit din plin aceastæ
øansæ. Au devenit plugari destoinici, bine înzestraﬂi cu vite øi unelte, øi au produs
grâne multe øi de calitate. Mai ales cei de pe malul stâng al Bugului, care au învæﬂat
tot ce le oferea exemplul aøezærilor germane de pe malul opus al Bugului. Bogæﬂia
mare la care au ajuns încæ de la mijlocul veacului trecut le°a îngæduit dezvoltarea
unei civilizaﬂii rurale cæreia îi gæsim pereche numai în puﬂine regiuni rurale ale
României. Case mari de o sobræ distincﬂie, clædite trainic din piatræ øi pentru multe
generaﬂii, stræzi drepte, curﬂi împrejmuite de ziduri groase, interioare îngrijite øi
confortabile. Nunﬂi care se prelungeau cu sæptæmânile, cu lux de cai bine hræniﬂi
øi aprigi, cu ospeﬂe, politeﬂi patriarhale, datini pæstrate ca podoabe de preﬂ ale vieﬂii1.
Civilizaﬂia aceasta, realizatæ de mâna de români2 porniﬂi în ﬂara tætæreascæ „care
a evadat din Moldova“ veacului al XVIII°lea, apæsatæ de fiscalitate crâncenæ øi
de prædæciunile oøtirilor stræine care se ciocneau pe pæmântul ei, este una din probele
cele mai de seamæ, dar încæ neøtiute, ale aptitudinilor neamului românesc. Cunoaøterea rolului pe care l°au avut fii ai neamului nostru în desﬂelenirea stepei ucrainene
øi a realizærilor care le°au izbutit dæ încredere în puterile latente ale românimii.
Øtiinﬂa cæ sunt veniﬂi din România trece, din generaﬂie în generaﬂie, la bætrânii
din satele moldoveneøti de peste Bug. Mai pot fi culese cântece vechi care aratæ
suferinﬂa øi dorul de ﬂaræ al întâielor generaﬂii care s°au desprins de trupul românimii
spre a se aøeza în stepele Ræsæritului.
Bugule mâlosule,
Seca°ﬂi°ar apele
Sæ trec cu chicioarele.
Alte cuvinte ni°i aratæ împæcându°se cu soarta de pionier øi renunﬂând la gândul
întoarcerii:
...3
Înflorirea Ucrainei în a doua jumætate a veacului trecut i°a fæcut sæ prindæ
rædæcini pe care le°au vrut trainice øi pentru totdeauna. Ræzboiul de la 1877–1878
øi ræzboiul din 1914–1918 i°au purtat pe destui români de peste Bug pânæ°n
Moldova øi Muntenia. Fiecare din aceøtia ne°a îndrægit øi a spus sau spune multe
amintiri, duioase unele, hazlii altele despre oraøele, târgurile øi satele prin care
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au trecut, despre podgoriile ale cæror vinuri le°au plæcut, despre oamenii cu care
s°au împrietenit. Dar nici unul n°a socotit cæ ei ar trebui sæ se mai întoarcæ acasæ
în ﬂara din care au plecat.
Aceastæ voinﬂæ de a ræmâne i°a determinat sæ înveﬂe ruseøte toﬂi, de la sfârøitul
veacului trecut, de când au început sæ se întemeieze øcoli prin sate, sæ nu se mai
opunæ la cæsætoriile copiilor lor cu ucraineni øi ucrainence, sæ aibæ curajul de a
se desprinde din aøezærile iniﬂiale moldoveneøti øi de a se ræzleﬂi în cætunele mixte
care se întemeiau în inima încæ nelucratæ a stepei, sæ se mute în oraøe. De atunci
a început a pæli românitatea moldovenilor de peste Bug. Mai încet în satele curat
moldoveneøti din mijlocul fiecærei insule, mai pronunﬂat în satele cu cartiere
ucrainene lângæ cele moldoveneøti, puternic în cætunele noi mixte sau la moldovenii
trecuﬂi prin cæsætorii în sate ucrainene sau emigraﬂi în oraøe.
Revoluﬂia øi regimul boløevic au accentuat acest proces de decolorare etnicæ.
E drept cæ satele cu moldovenia încæ vioaie au obﬂinut øcoli naﬂionale cu patru,
cu øapte sau chiar cu zece clase, în care a crescut o pæturæ de intelectuali moldoveni,
mai ales învæﬂætori. Mai multe n°au întrunit atâta voinﬂæ de perseverare în moldoveni
câtæ trebuia pentru a petiﬂiona øi a izbândi. Øcolile moldoveneøti, odatæ deschise
nu s°au pututu menﬂine în toate satele. În multe, ele s°au stins dupæ unul sau mai
mulﬂi ani de funcﬂionare, în urma altor petiﬂii, acestea de renunﬂare. Capitulærile de
acest fel au accentuat tendinﬂa de renunﬂare a pærinﬂilor de a°øi mai învæﬂa moldoveneøte
copiii, de a°i mai distinge de naﬂia dominantæ øi expune la rezervele øi batjocurile
îndætinate, în ultimele decenii ale ﬂarismului, la adresa celor ce vorbeau în lume
moldoveneøte, nemﬂeøte sau oricum altminteri decât ruseøte (moldovenilor li se spunea
„cap de bou“, „a øaptea lege“, „ﬂigani“, limba lor era poreclitæ „limbæ de postav“).
Procesul de desnaﬂionalizare, început încæ sub regimul ﬂarist, a avut curs liber
în ultimii 25 de ani datoritæ faptului cæ mulﬂi funcﬂionari locali ucraineni perseverau
în intoleranﬂa etnicæ. Lovituri mai grele au dat însæ mæsurile politice comuniste.
Colectivizarea a gonit din satele moldoveneøti, unele dintre cele mai bogate øi
mai mulﬂumite ale Rusiei øi deci puﬂin dornice de revoluﬂie, ca fiind chiabure, zece,
douæzeci la sutæ, uneori aproape jumætate din familii, risipindu°le la Marea Albæ,
în minele de cærbuni ale Donbassului øi în centrele industriale. Foametea din 1933,
menitæ sæ înfrângæ ultimele cerbicii împotriva luærii în serios a colhozurilor, a
secerat øi ea ca la zece la sutæ din vieﬂi. Dupæ aceste amputæri øi læsæri de sânge,
satele moldoveneøti au ræmas vlæguite.
Am gæsit totuøi, în cele douæ insule româneøti de peste Bug pe care le înfæﬂiøæm,
sate compact moldoveneøti în care, deøi lumea øtie ruseøte, locuitorii se înﬂeleg
între ei numai româneøte øi în care familii ucrainene ræzleﬂe se românizeazæ øi în
zilele noastre. Acolo se sprijinæ încæ streøinile [a]coperiøurilor de paie cu stâlpi
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care n°au nici o funcﬂie arhitectonicæ, dar amintesc pridvorul caselor de lemn. Mai
întâlneøti în „casa mare“ „culmi“ asemænætoare întru totul celor din casele de munte
din ﬂaræ, „mâniøterguri“ care seamænæ ca douæ picæturi de apæ cu cele de la noi.
Bætrânele mai pæstreazæ în fundul læzilor lor de zestre ii øi næframe din cele care
se purtau în vremurile tinereﬂii lor. Un pahar de „holercæ“ învie în mintea bætrânilor
hæituri, pæstrate în toatæ bogæﬂia lor iniﬂialæ de epopei ale vieﬂii plugæreøti, colinde
multe øi cântece. Multe din obiceiurile pæræsite de fricæ øi nevoie au fost reluate
spontan sub ochii noøtri.
Ræstriøtea celor 25 de ani din urmæ a slæbit rædæcinile, puternic øi ca pentru
veønicie înfipte în pæmântul Ucrainei, ale românilor de peste Bug. Fiecare sat
moldovenesc, ca øi cele ucrainene de altminteri, doreøte ca stæpânirea românæ sæ
se întindæ cel puﬂin pânæ la întâiul râu sau fluviu ce se aflæ spre ræsærit de el. Iar
dacæ lucrul acesta nu e cu putinﬂæ, n°ar fi nemulﬂumiﬂi sæ fie duøi cât de departe
spre apus, repatriaﬂi, „fæcuﬂi græmæjoaræ“ cu ceilalﬂi români.
Deøi nu le°am vorbit despre repatriere, au pus în legæturæ tot cu o repatriere
înscrierea lor în liste de cætre slujbaøi români. Iarna trecutæ, perspectiva aceasta
îi speria încæ; în toamna trecutæ ne cædea nouæ greu sæ le spunem cæ nu øtim nimic
când stæruiau sæ afle când vor fi luaﬂi în România. Ochii s°au desprins de pe
cernoziomul4 færæ seamæn de sub picioare øi privesc spre apusul unde træim noi.
Întâlnirea cu armata româneascæ, darul trimis lor de Consiliul de Patronaj,
preﬂios prin scumpetea celor de trebuinﬂæ în Ucraina de azi, dar preﬂuit mai ales
ca un semn de iubire øi de preﬂuire pentru ei, manifestul adresat lor de Ministerul
Propagandei, din care reﬂin vorba „frate“ øi o imagine a ﬂærii, toate acestea au creat
o atmosferæ favorabilæ întoarcerii în ﬂaræ.
Toﬂi cei care avem norocul øi cinstea de a lucra în aceastæ expediﬂie de regæsire
a urmaøilor fiilor plecaﬂi înainte de douæ veacuri ai Moldovei ordonatæ de Conducætorul
ﬂærii ca pregætire în vederea unei repatrieri øi træim de luni de zile emoﬂia întâlnirii
cu alﬂi øi alﬂi fii ai neamului nostru, nu ne mai gæsim liniøtea la gândul cæ prilejul de
a°i reincorpora în naﬂia româneascæ ar putea fi scæpat. Credem cæ, la numeroasele
eforturi pe care le°a luat asupræ°øi neamul nostru în anul acesta, ar putea sæ se adauge
øi cel de a°i trece peste Bug øi Nistru, în locul unor stræini, pe românii care au trecut
aceste râuri înainte de douæ veacuri. Fie°ne îngæduit sæ mærturisim cæ nu vom pregeta
sæ luæm asupra noastræ alte luni de umblet cu maøini care se tot stricæ, cu sænii øi
cæruﬂe, pe jos, spre a contribui la o astfel de operæ, nu mai puﬂin istoricæ decât înaintarea
de altæ datæ spre ræsærit a românimii, øi cæ suntem încredinﬂaﬂi cæ se va putea face
faﬂæ tuturor greutæﬂilor øi întâmplærilor cu care va avea de luptat aceastæ acﬂiune5.
[februarie 1943]
Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri / Institutul Central de Statisticæ
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*EXPOZIﬁIA

DE PREZENTARE A REZULTATELOR
[LUCRÆRILOR] DE IDENTIFICARE STATISTICÆ A
ROMÂNILOR DE PESTE BUG

Institutul Central de Statisticæ a organizat, în sala Bibliotecii Institutului din
Str. Brezoianu o interesantæ Expoziﬂie de prezentare a1 rezultatelor lucrærilor de
identificare a românilor de peste Bug din regiunea Vosnessenek øi Kirovo. Variatul
material documentar — compus din numeroase fotografii, ﬂesæturi, icoane øi scrisori
din aceste ﬂinuturi — a fost cercetat ieri de cætre d°na Maria Mareøal Antonescu.
Cu acest prilej, d°l dr. Sabin Mænuila, Directorul General al Institutului de
Statisticæ a rostit o scurtæ cuvântare în care a arætat, cæ din ordinul d°lui Mareøal
Antonescu s°au început, de la sfârøitul anului 1941 lucrærile de identificare øtiinﬂificæ
a românilor de peste Bug, de cætre o echipæ compusæ din 15 funcﬂionari ai instituﬂiei,
având sprijinul Marelui Stat Major øi al Consiliului de Patronaj, ce a folosit aceastæ
ocazie, pentru a trimite fiecærei familii româneøti identificate un pachet cu alimente,
ca dar din partea celor din ﬂaræ. Scoﬂând în evidenﬂæ importanﬂa istoricæ øi øtiinﬂificæ
a operei înfæptuite pânæ în prezent, a mulﬂumit tuturor celor ce au dat concursul
pentru reuøita acestor lucræri de interes naﬂional.
D°l Anton Golopenﬂia — director în Institutul Central de Statisticæ øi
conducætorul echipei de tehnicieni statistici ce au întreprins aceastæ utilæ operaﬂie
de identificare a românilor de peste Bug, — a expus2 apoi rezultatele de caracter
istoric, folcloric øi biologic obﬂinute pânæ în prezent în cele douæ îndepærtate insule
etnice româneøti. Subliniind cæ aceste aøezæri româneøti, — de°a lungul râurilor
øi pe vaduri, anterioare celor ucrainene, — au o bunæstare economicæ pe care
revoluﬂia øi regimul boløevic s°au stræduit aprig s°o distrugæ, d°sa a arætat cæ
civilizaﬂia lor înaintatæ, — prin menﬂinerea limbii øi caracterelor noastre naﬂionale —
e una din probele cele mai de seamæ ale aptitudinilor neamului românesc.
A urmat proiecﬂia unor fotografii în culori, cât øi o audiﬂie de muzicæ popularæ
din aceste ﬂinuturi, fæcutæ de d°l prof. C. Bræiloiu, care au ilustrat pe deplin identitatea
de fond etnic a fraﬂilor noøtri de peste Bug cu marea masæ româneascæ.
La aceastæ documentatæ expoziﬂie de prezentare a rezultatelor lucrærilor de
identificare a românilor de peste Bug din ﬂinuturile Vosnesenek øi Kirovo, au asistat
în afaræ de d°na Maria Mareøal Antonescu d°nele: Veturia Goga, prof. dr.
Hurmuzescu, L. Barbu, V. Manuila øi d°nii: prof. I. Nistor, prof. Tzigara Samurcaø,
Emanoil Bucuﬂa, prof. C. Bræiloiu, Octavian Neamﬂu, maior V. Mihuﬂ. Din partea
Institutului Central de Statisticæ au fost prezenﬂi: dr. Sabin Manuila, Anton
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Golopenﬂia, dr. Petre Vlad, dr. D.C. Georgescu, Pompei Costinescu, Øerban
Gheorghiu, dr. Racoviﬂæ, Øtefan Popescu øi alﬂii.
februarie 1943

DOMNULE MAREØAL,
Aﬂi ordonat la 13 noiembrie 1941 identificarea familiilor româneøti de peste
Bug de cætre Institutul Central de Statisticæ øi pregætirea repatrierii de cætre
Subsecretariatul Românizærii, Colonizærii øi Inventarului. Deøi am deplasat peste
Bug o echipæ de 15 funcﬂionari încæ în ziua de 19 decemvrie 1941, a treia zi dupæ
primirea autorizaﬂiilor de trecere øi întâia dupæ primirea creditului pentru executarea
lucrærii, operaﬂia pe teren n°a putut fi executatæ decât începând de la 2 august 1942,
când au fost primite toate autorizaﬂiile cerute de organele administrative øi militare
din Ucraina øi minimul de vehicule necesare (trei maøini Stoewer).
Demersurile pentru obﬂinerea lor au fost fæcute, la stæruinﬂa Institutului, de
Marele Stat Major.
În urma demersului întreprins de Institut, Consiliul de Patronaj a acordat
15 000 pachete cu alimente pentru familiile românilor de peste Bug, punând la
dispoziﬂie øi camionul necesar pentru transportul lor; iar Ministerul Propagandei,
un manifest tipærit cu [litere] chirilice øi ilustrat cu vederi din ﬂaræ.
Rezultatele lucrærilor de identificare
Echipa a controlat în intervalul 2 august–10 februarie, comunæ de comunæ,
cele 55 plæøi din judeﬂele, în numær de 13, ale Guvernæmântului Nikolaev
(47 400 km2), în care se gæseøte marea majoritate a aøezærilor vechi româneøti
din Ucraina de peste Bug. Lucrul în Crimeea, unde nu se gæsesc sate româneøti,
ci numai oieri øi urmaøi de oieri ræzleﬂi, este în curs. În sæptæmânile urmætoare
vor fi controlate øi comunele din teritoriul Guvernæmântului Dnepropetrovsk1 ce
se aflæ pe dreapta Niprului ([cifræ lipsæ] km). Asupra continuærii lucrærilor de
identificare pe teritoriul din stânga Niprului, vom avea onoarea sæ væ informæm
la mijlocul lunii martie, hotærârea urmând a fi luatæ în raport cu situaﬂia frontului.
În Guvernæmântul Nikolaev echipa a gæsit 25 000 familii româneøti (90 000
suflete). Aproape trei sferturi din acestea2 træiesc în 42 sate în întregime româneøti
sau cu cartiere româneøti distincte. Românitatea familiilor træitoare în aceste sate
este mai bine pæstratæ; 72,0% dintre ele sunt [compact româneøti] øi în 42,0% dintre
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ele vorbesc curent româneøte toﬂi membrii de familie. În 20 dintre aceste sate au
funcﬂionat, între 1925–1940, øcoli moldoveneøti cu zece, øapte sau patru clase.
Printre românii ræzleﬂiﬂi în sate ucrainene sau în municipii øi oraøe, sunt proporﬂional
mai numeroase familiile mixte øi familiile în care copiii nu mai øtiu româneøte.
Satele moldoveneøti din stânga Bugului numærându°se printre cele mai vechi
din stepa Ucrainei øi fiind bine aøezate în raport cu øoselele, fluviile navigabile
øi cæile de comunicaﬂie, au ajuns la o mare bogæﬂie înainte de instaurarea regimului
comunist. Casele încæpætoare øi bine construite, resturile de mobilier øi de ﬂesæturi
øi cusæturi mærturisesc o civilizaﬂie ﬂæræneascæ care a egalat cele mai evoluate regiuni
rurale din Muscel, sau din Ardeal øi Banat.
Datoritæ bogæﬂiei lor, românii din aceste sate au acceptat numai prin constrângere comunismul, locuitorii lor opunându°i pânæ la sfârøit o rezistenﬂæ pasivæ øi træind
cu dorul proprietæﬂii individuale. Mai mulﬂi agenﬂi comuniøti au fost uciøi aci în anii
1919–1922; iar cu prilejul colectivizærii din 1929 au fost deportate øi scoase din sat
în fiecare dintre ele 10–20%, iar în cele mai înstærite pânæ la 40% dintre familii.
Datoritæ acestui tratament, a apærut printre românii din Ucraina dorinﬂa de a
se repatria în ﬂaræ unde sæ poatæ avea din nou gospodærii individuale øi sæ fie cât
mai departe de Rusia. Regimul sever al administraﬂiei germane de ocupaﬂie øi faima
tratamentului înﬂelegætor românesc au contribuit la crearea atmosferei favorabile
repatrierii.
Am avut onoarea sæ væ prezentæm un întâi raport asupra rezultatelor øi un
memoriu asupra problemelor practice pe care le ridicæ românii de peste Bug3 în
faﬂa conducerii statului românesc la începutul lui octomvrie 1942. Cu acest prilej
aﬂi acordat din fondul la dispoziﬂie øase milioane pentru achiziﬂionarea altor 20 000
pachete cu alimente, cele 15 000 acordate de Consiliul de Patronaj fiind distribuite,
øi aﬂi dispus cæ aceastæ operæ trebuie desævârøitæ.
Spre a îngædui o documentare concretæ asupra românilor de peste Bug, Institutul
a prezentat în sala bibliotecii sale (Str. Brezoianu 31) fotografii, cusæturi aduse de
la românii de peste Bug, fonograme cu muzica lor popularæ4, hærﬂi. Aceastæ expoziﬂie
a fost vizitatæ de Doamna Maria Mareøal Antonescu, Preøedinta Consiliului de
Patronaj, øi de membrele Comitetului de Direcﬂie a Consiliului în ziua de 4 februarie
a.c. Materialul documentar expus5 este destinat colecﬂiilor Muzeului de Artæ
Naﬂionalæ din Bucureøti øi Parcului etnografic al Universitæﬂii din Cluj de la Sibiu.
Stadiul lucrærilor de repatriere
La 18 noiembrie, când erau gata înregistrate 18 000 familii româneøti, Institutul
a convocat o conferinﬂæ la Odessa spre a comunica membrilor Comisiei pentru
repatrierea românilor de peste Bug instituitæ pe lângæ Subsecretariatul de Stat al
Românizærii, delegaﬂilor Guvernæmântului Transnistrian øi specialiøtilor în
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problema românilor din Rusia rezultatele atinse øi spre a le îngædui sæ ia din vreme
mæsurile necesare pentru repatriere.
La 13 ianuarie Institutul a remis Comisiei pentru repatrierea românilor de
peste Bug 33 dosare6 cuprinzând copiile formularelor de înregistrare a familiilor
moldoveneøti din 30 plæøi, 2 oraøe øi 2 municipii. Totodatæ au fost remise hærﬂi
arætând aøezarea satelor româneøti øi a românilor ræzleﬂi øi cæile de comunicaﬂie
utilizabile pentru repatrierea lor øi o notæ cuprinzând informaﬂii øi propuneri ale
øefului echipei de identificare pentru executarea repatrierii. Copiile formularelor
din alte patru plæøi au fost predate la 1 februarie 1943.
La øedinﬂa din ziua de 16 ianuarie, prezidatæ de Dl. Subsecretar al Românizærii,
Colonizærii øi Inventarului, a acestei Comisii, øeful echipei a expus øi cu viu grai
rezultatele operaﬂiei de identificare øi a prezentat faptele care înlesnesc repatrierea.
Hotærârea luatæ de Dl. Subsecretar de Stat al Colonizærii a fost urmætoarea:
1. Problema repatrierii trebuie consideratæ pe mai departe în stare de studiu.
2. Ofertei germane comunicate de Min[isterul] Af[acerilor] Str[æine] prin
adresa 91674 din 9 noiembrie 1942 de a întruni o comisie germano–românæ care
sæ stabileascæ condiﬂiile repatrierii, primite în urmarea demersurilor Marelui Stat
Major în cursul lunii noiembrie, sæ nu i se dea deocamdatæ urmare.
Ca temeiuri pentru aceastæ hotærâre au fost menﬂionate:
1. faptul cæ, potrivit dispoziﬂiilor Domniei Voastre, împroprietæririle luptætorilor
trebuie sæ preceadæ colonizærile de români de peste Bug, iar pe de altæ parte
2. faptul cæ, de vreme ce românii de peste Bug doresc sæ vie în ﬂaræ spre a
dobândi proprietæﬂi individuale, sentimentul lor naﬂional nu e dezvoltat øi cæ vin
în ﬂaræ din interese materialiste.
Delegatul Institutului a evidenﬂiat cu acest prilej cæ repatrierea ar urma sæ se
facæ pe bazæ de schimb de populaﬂie, prin evacuarea unui numær echivalent de
ucraineni peste Bug, øi cæ astfel terenurile atribuite acestor români n°ar diminua
terenurile rezervate luptætorilor.
Faﬂæ de aceastæ hotærâre de amânare øi de vreme ce Institutul a executat aceastæ
lucrare din ordinul Domniei Voastre, înfrângând cu succes toate dificultæﬂile
numeroase, decurgând din puﬂinætatea mijloacelor de transport øi din lucrul pe
un teritoriu aflat sub administraﬂie stræinæ, din aprovizionarea slabæ øi condiﬂiile
meteorologice adeseori defavorabile, avem onoarea sæ væ supunem constatærile
øi propunerile de mai jos ale Institutului cu privire la repatrierea românilor de peste
Bug. Socotim de datoria noastræ sæ stæruim ca asupra executærii sau amânærii
repatrierii românilor de peste Bug, problemæ care este de ordinul politicii generale
a statului român, sæ se ia hotærâre de chiar conducætorul statului.
Constatæri øi propuneri cu privire la repatrierea românilor de peste Bug [textul
se întrerupe]7
mai 1943
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ROMÂNII DIN COTUL NIPRULUI
(SITUAﬁIA DIN [INTERVALUL] MAI–IUNIE 1943)

Volumul grupului:
1 277 familii moldoveneøti cu 4 660 suflete prezente.
Gradul de conservare etnicæ:
57,8% familii mixte
42,2% familii curat româneøti
20,9% familii în care vorbesc româneøte øi pærinﬂii øi copiii
costum øi nunﬂi moldoveneøti pânæ la 1900
øcoalæ moldoveneascæ în 1931–1933 (patru clase)
Recensæminte anterioare:
Figureazæ în Recensæmântul Sovietic din 1926 cu 1 140 suflete „moldoveni“
øi 88 „români“.
Aspect iniﬂial
O colonie româneascæ din a doua jumætate a secolului al XVIII°lea, Voloskoe,
la început færæ stræini, la 1927 încæ români în majoritate, azi în minoritate.
Evoluﬂia ulterioaræ
a) douæ aøezæri secundare („ieøiri în câmp“) din a doua jumætate a secolului
al XIX°lea: Vasilivka øi Novo Alexandrovka (numitæ pânæ la 1914 Voloski hutor);
b) øase aøezæri secundare de dupæ ræzboiul din 1914–1921 („ieøiri în câmp“)
de pe urma reformei agrare a lui Lenin øi de pe urma exproprierii a 350 familii
din Voloskoe în vederea ridicærii nivelului Niprului pentru Dneprostroiul Zaporojie):
Øevcenko, Antonovka, Kameni Dneprovski (trei cætune mici în curs de contopire),
Stari Dneprovski øi Liknep;
c) ræspândire în satele vecine, îndeosebi pe Nipru (Majorka, Zvoneﬂkoe);
d) treceri frecvente în oraøul Dnepropetrovsk, Donbass, Zaporojie.
Factori de diminuare
a) plecæri în Siberia orientalæ (Orenburg) la 1900;
b) foametea din 1921: la Voloøka 300 suflete din aproximativ 3 000;
c) plecæri din sat datoritæ colectivizærii: 50 familii;
d) foametea din 1933: în Voloøka 100, în cætune puﬂini;
e) ræzboiul;
f) tineri luaﬂi în Germania.
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Ocupaﬂie
Cei din Voloskoe: agricultori øi totodatæ pescari, plutaøi, precupeﬂi (Dnepropetrovsk).
Cei din satele în stepæ: selecﬂie de elemente hotærâte de a træi numai din agriculturæ.
Avere
Færæ oi; vaci relativ puﬂine.
Notæ în vederea repatrierii
Familiile din Voloskoe ar trebui aøezate lângæ Dunære sau un liman, putând
deveni un sat de pescari români. Cei din stepæ, agricultori pricepuﬂi — cei din
Dnepropetrovsk — într°un târg, fiind mici funcﬂionari, muncitori necalificaﬂi, øoferi.

AØEZÆRILE ROMÂNEØTI DIN TAURIA DE NORD
(SITUAﬁIA DIN INTERVALUL MAI–IULIE 1943)
Volumul grupului
1 157 familii moldoveneøti cu 4 486 suflete prezente.
Gradul de conservare etnicæ
53,7% familii mixte
46,3% familii curat româneøti
43,3% familii în care vorbesc româneøte øi pærinﬂii øi copiii
costum moldovenesc pânæ la 1914; nunﬂi moldoveneøti pânæ la 1914
øcoli moldoveneøti într°un singur sat (Ignatievka)
Recensæminte anterioare
Figureazæ în Recensæmântul Sovietic din 1926 cu 3 158 suflete „moldoveni“
øi 98 suflete „români“.
Aspect iniﬂial
Cinci colonii dintre care una din veacul al XVIII°lea, iar patru din jumætatea
a doua a veacului al XIX°lea, øi anume:
a) Novoignatievka de la nord de Mariupol, sat întemeiat, la 1882, de românii
transplantaﬂi din Crimeea la 1778 în satul de „greci“ (georgieni, armeni, greci)
proveniﬂi tot din Crimeea Ignatievka, prin ieøire de la aceøtia din urmæ;
b) patru colonii întemeiate în anii 1868–1869 de români proveniﬂi din Basarabia
de Sud:
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1) Boløaia Andronovka øi, ca un cætun al ei, Mala Andronovka între Ciulbaøi
øi Skadovsk;
2) Dunaevka sau Maituhai la sud de Melitopol;
3) Lunacearskoe sau Ivanovka sau Kuﬂa Berdianka, sat mixt de români øi de
bulgari din Basarabia de Sud, la vest de Berdiansk;
4) Elisavetovka sau Agiapla la nord°vest de Berdiansk.
Evoluﬂie ulterioaræ
Fiind toate, inclusiv Novo Ignatievka, sate recente, evoluﬂia lor se reduce la
un proces de pætrundere în satele vecine øi în oraøele din regiune (Skadovsk,
Melitopol, Berdiansk, Mariupol).
Factori de diminuare
a) Plecæri la Orenburg–Siberia øi în Caucaz la 1898 din Andronovka, iar din
Dunaevka, mai ales în Crimeea, datoritæ contactului cu mocanii, care°øi recrutau
dintre aceøti moldoveni ajutoarele øi argaﬂii;
b) foametea din 1921: la Andronovka, 100 morﬂi din 1 500 [locuitori] (sat
særac), la Dunaevka aproape deloc;
c) plecæri din sat datoritæ colectivizærii: la Andronovka aproape deloc, la
Dunaevka 50 familii din 360;
d) foametea din 1933: la Andronovka 75 morﬂi, din Dunaevka 300 morﬂi øi
plecaﬂi în Crimeea øi Caucaz.
e) ræzboiul din 1941;
f) tineri luaﬂi în Germania: cei din Dunaevka, de lângæ Berdiansk, au fost scutiﬂi
în urma intervenﬂiei Corpului Cavalerie.
Ocupaﬂie:
Ciobænie în stil mare, perfecﬂionatæ în contactul cu mocanii pânæ în ultimele
decenii. Dunaevka avea 15 000 oi merinos în 1929. Novoignatievka, în 1925/1926,
12 000 [oi] carakul. Andronovka face grædinærie, Dunaevka viticulturæ,
Novoignatievka apiculturæ în stil mare (500 øtiubee).
Avere:
oi, vite, stupi.
Notæ în vederea repatrierii:
De aøezat în regiune de øes cu posibilitæﬂi de oierie, grædinærie, viticulturæ, pomærit.
Repatriere în curs:
Dunaevka este în curs de repatriere: 72 familii au plecat în primævara 1943,
96 + cele din Melitopol se pregætesc sæ plece în septembrie 1943, având formele
fæcute (acest grup vine cu 1 300 oi, 100 vaci, 60 cai, 2 tauri øi preﬂul caselor
vândute).
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Totalul
familiilor
moldoveneøti

1

Totalul
Familii
Familii
sufletelor
moldoveneøti moldoveneøti
prezente
mixte
în care vorbesc
din familiile
româneøte øi
moldoveneøti
pærinﬂii øi copiii
2

3

4

[I.] Tauria de Nord
Generalkommissariat Taurien
A. Gebietskommissariat Aleøki
1. Raion Skadovsk
Boløaia Andronovka
Moldova Micæ
Hostra Podoli
B. Gebietskommissariat Akimovka
Volcæneøti
Davidovka
Efimovka
Horelvi
Tirnovka Nr. I
Alexandrovka
Akimovka

1 157
684

4 486
2 620

621
414

501
220

114
84
29
1
12
2
2
1
1
1
4
1

479
344
133
2
36
9
5
3
2
3
12
2

57
40
17
°
12
2
2
1
1
1
4
1

26
21
4
1
°
°
°
°
°
°
°
°

C. Gebietskommissariat Melitopol
Oraøul Melitopol
Melitopol rural
1. Raion Priazovski
Dunaevka
Trepovka
Mahala
Mironovka
Hutor Necikin
Dnevninski
Øevcenko
Altinau

245
41
204

928
129
794

103
22
81

162
20
142

152
21
19
2
4
3
2
1

585
80
76
8
15
13
11
6

39
15
18
2
1
3
2
1

134
4
1
°
3
°
°
°

33
181
3
1
1
2
11
163
94
8

106
681
14
3
2
4
56
602
376
26

28
134
1
1
1
2
10
119
75
7

2
21
1
°
°
°
°
20
9
°

D. Gebietskommissariat Berdiansk
Oraøul Berdiansk
1. Raion Berdiansk
Troian
Malinovka
N. Starovka
N. Troiﬂka
Palansovka
Ivanovka
2. Raion Andreevski
Sofievka
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1

2

3

4

Elisavetovka
Eliseevka

85
1

347
3

67
1

9
°

3. Raion Nogaisk
Preslav
Abitocinaia
Banovka

5
1
1
3

19
3
6
10

5
1
1
3

°
°
°
°

473
87
6
3
1
1
1
366
314
1
2
1
9
39

1 866
241
22
13
5
1
3
1 566
1 383
3
5
3
35
127

207
67
6
3
1
°
1
127
93
1
2
°
7
24

281
12
1
°
°
1
°
264
244
°
°
°
1
19

11
2
3
2
4

41
7
10
8
16

7
2
2
1
2

3
°
°
1
2

4. Raion Volodarski
Sovhozul Volodarski

2
2

9
9

1
1

°
°

5. Raionul Besutki
Stela
Hutor Belo°Kamenka

2
1
1

6
4
2

2
1
1

°
°
°

6. Raion Makedonovski
Aslanov Garæ

2
2

4
4

1
1

1
1

7. Raion Budioni
Talakovka
Fedesevka

2
1
1

8
6
2

2
1
1

°
°
°

8. Raion Magos
Dzerjinski (Sovhoz)

1
1

1
1

°
°

1
1

II. Rückwartiges Meeresgebiet
Oraøul Mariupol
1. Raion Mariupol
Cearmalâk
Makedonovka
Kalinovka
Sartana
2. Raion Ohlinski
Novoignatievka
Alexandrovka
Bogdanovka
Hutor Rikov
Nikolaevka
Kalier
3. Raion Volnovaka
Bugaz
Staro Ignatievka
Novo Troiﬂka
Vasilievka
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ROMÂNII DIN BAZINUL DONEﬁULUI
(SITUAﬁIA DIN INTERVALUL 1 IULIE–20 AUGUST 1943)

Volumul grupului
3 250 familii moldoveneøti cu 12 028 suflete prezente.
Gradul de conservare etnicæ
41,6% familii mixte
58,4% familii curat româneøti
46,4% familii în care vorbesc româneøte øi pærinﬂii øi copiii.
Costum øi nunﬂi moldoveneøti pânæ la ræzboiul din 1914 în satele agricole.
Recensæminte anterioare
Figureazæ în Recensæmântul Sovietic din 1926 cu 7 436 suflete „moldoveni“
øi 450 „români“.
Aspect iniﬂial
11 colonii anterioare anului 1780, curat româneøti la început, azi toate mixte
øi anume:
a) pe malul drept al Doneﬂului (între Lisiciansk øi Voroøilovgrad);
1) Verhnee sau Perejezna sau Roata a 3°a;
2) Nijnee sau Roata a 7°a;
3) Krimskaia sau Roata a 6°a;
4) Jeltoe sau Talmaza sau Roata a 9°a;
b) Pe Lugan (afluent al Doneﬂului):
5) Vergunka (Baløaia øi Mala V.) sau Morhunka;
6) Cerkaskoe sau Roata a 11°a;
7) Horoøee sau Corotna sau Roata a 12°a;
8) Troiﬂkoe sau Purcari sau Roata a 14°a;
9) Kalininsk sau Bairak ;
c) pe Torez (afluent al Doneﬂului):
10) Korsun;
11) Semlianki sau Verøinea;
Satele Slavianoserbsk pe Doneﬂ øi Luganskoe (Roata a 15°a) pe Lugan au
avut la început moldoveni, care s°au deznaﬂionalizat complet de câteva generaﬂii.
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Evoluﬂia ulterioaræ
Stæ sub semnul industrializærii regiunii, începute în jumætatea a doua a veacului
al XIX°lea øi urmatæ vertiginos în ultimele douæ decenii. Coloniile româneøti n°au
fost influenﬂate în egalæ mæsuræ.
a) Cinci din ele au avut întâi o evoluﬂie de tip agricol. Au dat naøtere prin
„ieøiri la câmp“ la zece aøezæri secundare în jumætatea a doua a veacului trecut
øi dupæ ræzboiul mondial. Acesta e cazul satelor: Sholtoe (cætunele Mamuøov øi
Kazioni hutor lângæ staﬂia Radakova), Krimskaia (cætunele Jelobok, Pervomaiski,
Frunsk, Krinicina), Verchnaia (cætunele Artemovski øi Tarakanov), Troiﬂkoe
(cætunele Sangiarovka din veacul al XIX°lea øi Novo Troiﬂkoe, Veschne, Lozovii,
Rodorajenka, Novo Svanovka din veacul al XX°lea) øi Korsun (cætunul
Bondariuvka). Dintre acestea, în ultimele douæ decenii Jeltoe a ajuns sæ furnizeze
lucrætori øi personal nodului de cale feratæ Radakovo, Nijnee, minelor deschise
la Tiøkovka (doi km de sat), Troiﬂkoe, muncitori — întreprinderilor industriale
de la Kaganovici, personal nodului de cale feratæ Debalﬂevo øi mineri exploatærilor
carbonifere de la Alsazna, Irmino øi Sergo, Korsun; muncitori celor patru centre
industriale øi miniere ce se aflæ în jurul lui la mai puﬂin de zece km
(Ordjonikidze, Novo Gorlovka, Gorlovka, Pantelimonovka).
b) Patru n°au mai apucat sæ aibæ o evoluﬂie de tip agricol, cæzând încæ de la
mijlocul veacului trecut sub influenﬂa exploatærilor industriale. Locuitorii lor au
devenit în întregime mineri, muncitori de fabricæ sau lucrætori øi personal de cale
feratæ ocupându°se numai în secundar de pæmânturile lor, sporul lor anual de
populaﬂie fiind absorbit pe loc. Acesta e cazul la Vergunka Mare øi Micæ, care
au ajuns suburbane ale Voroøilovgradului, Verchnee (fabricæ de sodæ veche, în
1939 oræøel cu 35 000 locuitori øi înglobat în aglomerarea Lisiciansk), Proletarsk.
Verhnee de 80 000 locuitori, Bairac (centru minier cu 22 002 suflete în 1939),
Verøinea devenit anexæ a nodului de cale feratæ Iasinovataia.
c) alte douæ colonii româneøti øi anume Cerkaskoe øi Horoøee, aøezate în
vecinætatea drumului de fier Voroøilovgrad–Kamiøevaha øi a unor exploatæri
carbonifere minore, n°au ajuns sæ aibæ nici cætune ca întâiele, nici întreprinderi
industriale ca celelalte. Populaﬂia lor lucreazæ fie pæmântul, fie se duce la muncæ
în minele sau gærile din apropiere.
Factori de diminuare
a) plecæri în Caucaz: („la Linie“) pe la 1900 (1881–1909) øi, dupæ colectivizare,
puﬂine familii.
b) foametea din 1921, pierderi apreciabile în Krimskaia, de pildæ. La
250 familii moldoveneøti, 300 suflete.
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c) plecæri din sat datoritæ colectivizærii: numeroase. În acest moment tineretul
din familiile mai înstærite ale satelor de tip agricol preferæ sæ se mute în oraø sau
sæ lucreze în oraø continuând sæ locuiascæ în sat. Mai vædit fenomenul în cazul
satelor Troiﬂkoe, de unde pleacæ la acest moment aproape toate elementele care
formeazæ componenﬂa moldoveneascæ apreciabilæ a oraøelor Kaganovici (119 familii) Debalﬂevo (95 familii) øi Korsun din care pornesc la Ordjonikidze (46 familii)
øi în mænunchiul de localitæﬂi miniere ce constituie Novo Gorlovka (aproape 300 familii);
d) foametea din 1933 n°a fæcut decât foarte puﬂine victime, puﬂinii colhoznici
øi individualiøti având la îndemânæ posibilitatea de a se refugia în rândul muncitorimii bine aprovizionate:
e) ræzboiul (1941–1943) a intervenit sensibil în viaﬂa aøezærilor româneøti din
bazinul Doneﬂului. Frontul din iarna 1941–1942 trecea prin satul Troiﬂkoe (Purcari),
care a ræmas în ruinæ øi numæræ vreo 200 de morﬂi de pe urma obuzelor, minelor
ræmase pe câmp etc. Vitele øi pæsærile din satele de pe ambele pærﬂi ale frontului
au fost reduse la resturi mizere. Dintre satele de pe Doneﬂ: Veønee a fost recucerit
de sovietici în februarie 1943 pentru trei sæptæmâni, Nijnee pentru câteva zile,
iar satele Jeltoie øi Vergunka au fost reluate de armatele roøii dupæ evacuarea din
primævara 1943 a Voroøilovgradului. Datoritæ faptului cæ frontul din acest sector
s°a fixat pe Doneﬂ, satele Veønee øi Niøneie, Horoøeie øi Cerkaskoe, au fost evacuate
parﬂial câteva sute de familii, între care øi moldoveni, fiind pæstrate pentru lucræri
de fortificaﬂie øi agricole, satul Krimskaia fiind complet evacuat (o micæ parte dintre
locuitorii lui moldoveni au ræmas în cætunele de pe Lugan ale satului). Dintre
evacuaﬂi n°au putut fi identificaﬂi decât aproximativ 100 familii, celelalte sunt
ræspândite în teritoriul cuprins între front øi Nipru. Cele 37 familii moldoveneøti
identificate în lagærele din satele parﬂial evacuate în cætunele de pe Lugan reprezintæ
un sfert din totalul de aproximativ 1 800 al familiilor moldoveneøti træitoare în
aceste sate în iunie 1941. Dacæ adæugæm cifra de 900 indicatæ pentru Jeltoe øi
Vergunka, ce se gæseau la ruøi la momentul anchetei, cifra familiilor româneøti
din bazinul Doneﬂului se ridicæ la 5 500.
f) Sovietele au evacuat în 1941 mineri spre Urali. Germanii au luat mineri
øi tineri în Germania.
Ocupaﬂie
Locuitorii din aøezærile de mult industrializate, cum e mai ales Veøee, sunt
muncitori care cunosc cel mult ca ocupaﬂie anexæ agricultura. În celelalte sate e
o cotæ de mineri øi de muncitori øi de angajaﬂi de cale feratæ în aceeaøi situaﬂie.
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Majoritatea celor trecuﬂi dupæ colectivizare în mine, industrie øi transport doresc
sæ se reîntoarcæ în agriculturæ.
Avere:
Lipsesc oile, vite foarte puﬂine øi acestea, mai ales capre.
Problemæ specialæ
Trecerea prin Donbass a românilor din restul Ucrainei øi a basarabenilor. De
pe urma colectivizærii s°au aciuat în bazinul Doneﬂului moldovenii ræsculæciﬂi din
regiunile agricole, øi anume din aøezærile de pe malul drept al Bugului øi din jurul
Kirovogradului. Ei au preferat centrele din est ale Donbassului. Încetarea muncii
datoritæ ræzboiului øi schimbarea de regim au mânat majoritatea lor spre satele de
origine. Totuøi se mai gæsesc acolo øi azi reprezentanﬂi din aproape toate satele
moldoveneøti ale Ucrainei. La Sergo au træit aproape 200 øi se mai aflæ øi azi 30
familii numai din Mærculeasa øi Øcerbanii de lângæ Vosnessensk. Întâlnirile cu aceøtia
øi cu basarabenii aduøi de Soviete în 1940/1941 au lærgit orizontul etnic al
moldovenilor din Donbass. Cei care ascultau regulat emisiunile de radio româneøti
sunt destul de [informaﬂii cu privire la realitæﬂile] româneøti.
Notæ în vederea repatrierii
Populaﬂia din industrie øi mai ales din mine ar putea spori cota de muncitori
industriali øi mineri de neam român. Trecerea lor în bazinul Petroøani sau Banat
øi în metalurgie n°ar ridica dificultæﬂi mai mari în faﬂa Siguranﬂei, decât are de
dominat Germania prin angajarea muncitorilor din Donbass pentru minele øi uzinele
din Ruhr øi Rhenania. În genere, populaﬂia din Donbass constituie o mânæ de lucru
cu preﬂioase deprinderi, care ar trebui aøezatæ, øi când e vorba de agricultori, în
apropierea unui centru urban øi industrial care sæ poatæ beneficia de ea.
Totalul
familiilor
moldoveneøti

1
Bazinul Doneﬂului
A. Rückwärtiges Meeresgebiet
1. Municipiul Stalino
2. Raion Makeevka
Semlianki (Versinea)
Iassinovataia

3 252
2 021
32
101
70
20

Totalul
Familii
sufletelor
moldoprezente din veneøti
fam. molmixte
doveneøti
2
12 028
7 704
86
393
261
81
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Familii moldoveneøti în
care vorbesc
româneøte øi
pærinﬂii øi copiii

3

4

1 353
797
20
63
47
9

1 510
1 003
10
26
17
6

1
Iasinovka
Oraøul Makeevka
Gara Mospino
3. Raion Ordjonikidze (Rikovo)
Ordjonikidze (Rikovo)
Korsun
Hutor Bondari
Pantelimonovka
Dacini hutor
Muratovo hutor
Nikolaevka
Novosilovka
Øevcenko
Sofievka
Beretova
Debolﬂevi
Debolﬂevski sovhoz
4. Raion Gorlovka
Gorlovka
Nikitovka
Posiolok Gogol
Gorlovka Nr 8
Hutor Kuønetovo
Stenki Nr. 1, 2, 3
Hutor Schmidt
Vesiolâi hutor
Dirjinskaia Kolona
Silidarka
Bairak
Rudnik Bairak
Sehta 19–20
Bairaﬂki hutor
Gurty
Rumeanﬂova
Holm
Sohta Zapad
Krimski
Suhilar hutor
Glodeasa
Suhaia Balka
Kondratievka
Luganskoe
Hutor Luhanka
Hutor Øevcenko

2

3

4

2
8
1
628
45
395

11
37
3
2 394
129
1 560

2
4
1
212
26
116

°
3
°
284
14
198

1
26
13
3
36
1
12
1
94
1
1 260
57
9 (9)
1
40 (40)
76
25
26
18
1
1
851
1
4
1
45
15
5
3
1
2
3
1
11
1
28
34

4
102
50
10
170
3
44
3
317
2
4 831
178
29
4
147
272
71
93
47
5
4
3 346
4
17
1
169
110
14
13
5
12
7
4
40
6
99
134

°
14
10
1
9
1
6
1
27
1
502
32
3
1
22
37
18
15
9
1
°
293
°
3
°
20
15
1
1
°
2
2
1
6
1
17
2

°
10
3
2
19
°
3
°
35
°
1 683
26
4
°
10
36
6
7
6
°
1
509
1
1
1
21
9
3
1
1
°
1
°
2
1
3
32
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1

2

1 231

4 324

556

507

5. Raion Kaganovici
(Popasna)
Kaganovici
Salino Popasna
Viseriva hutor
Preobrajenka (N. Zvanovka)
Hutor Parusova
Krosni Opero
Troiﬂkoe (Purcari)
Suhoi Iar
Novo Troiﬂkoe
Sangiarovka (Sângereuca)
Verhni–Lozova
Nijne°Lozova
Rosadka
Skelevata
Krasni Pahær
Sahta Pervomaiski
Sahta Menjinka
Statia Kamisovaha

668
119
4
7
30
1
1
339
20
43
42
28
3
1
3
1
22
3
1

2 414
384
17
30
114
6
6
1 211
62
192
186
100
13
8
11
2
61
9
2

235
53
4
1
8
°
°
125
4
7
10
8
1
°
1
°
13
°
°

366
37
°
17
11
°
°
198
12
38
26
18
2
°
1
°
5
1
°

6. Raion Sergo
Sergo
Sovhoz Kalinovka
Briansk
Almazna
Irmino
Maximovka
Staﬂia Bejanovka
Golubovka°minæ
Petrogradka
Bogdanovka

122
54
11
10
15
1
1
1
15
3
11

379
160
34
29
42
5
5
4
46
18
39

52
26
5
7
4
1
1
°
7
1
1

49
14
7
4
7
°
°
°
6
1
9

7. Raion Slavjnoserbsk
Nijnee
Holubovka°sat
Artemovski hutor
Dacim Hutor
Kintianovka°Gremucii
Kintianovka°Mare
Kintianovka°Frunzæ
Pervomaiski
Krinicina

342
33
34
7
4
1
1
35
38
10

1 232
104
15
29
22
3
3
118
116
44

216
23
4
2
3
°
1
23
24
9

71
3
°
3
2
1
°
11
16
°

B. Gefechtsgebiet
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3

4

Pacholivka°Petrovenki
Horoøee (Korotna)
Stara Slaveanoserbsk
Perkastoe (Radakova)
Staﬂia Radakova (refugiaﬂi)
Zoltaia (Talmaza) (refugiaﬂi)
Sahta Artemovska
Voroøilovsk

1

2

3

3
148
2
45
6
2
1
1

11
586
8
140
23
4
3
3

2
83
2
34
4
1
1
°

1
26
°
6
1
1
°
°

99
80
7
1
10
1

299
243
18
5
31
2

55
43
4
1
5
°

21
17
1
°
2
1

8. Raion Lisiciansk
Verhnee (Roata a 3°a)
Sovhoz Stiklostroi
Sovhoz Mirnaia Dolina
Volceiarovka
Loskotovka (canton 43)

4

FRAGMENT DE TABEL:
ROMÂNII DIN GENERALKOMMISSARIATUL NIKOLAEV (II)*
1
IV. Raion Novo Ukrainka
1. Drelova
2. Furmanova
3. Gruøka Balka
4. Leontovici
5. Mala Pomeønaia
6. Marianopol
7. Novo Egorovka
8. Novo Pavlovka
9. Novo Ukrainka
10. Satbalka
11. Tatarova
12. Veseli Kut
13. Voronova
V. Raion Zlatopol
1. Komenaia
2. Kapitonovka

2

3

4

5

1 393
5
9
°
51
3
14
40
18
1 127
95
1
°
30

5 183
21
29
°
199
9
44
176
75
4 106
408
3
°
113

447
1
6
°
20
2
6
18
8
344
28
1
°
13

727
3
3
°
19
1
5
11
5
616
56
°
°
8

350
1
°
°
7
°
5
6
°
310
14
°
°
7

46
6
10

167
36
29

33
4
7

13
3
2

9
°
3

* Nu putem stabili cu exactitate natura coloanelor. Ele ar putea corespunde respectiv totalului familiilor
moldoveneøti (1), totalului sufletelor prezente (2), familiilor mixte (3), familiilor moldoveneøti în care vorbesc
româneøte øi pærinﬂii øi copiii (4). Ræmâne în acest caz neprecizatæ natura coloanei 5. Vezi øi tabelul Românii
din General°Kommissariatul Nikolaev (I)
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1

2

3

4

5

1
1
14
3
2
9

4
4
54
13
7
20

1
1
12
3
1
4

°
°
2
°
1
5

°
°
2
1
2
1

Gebietskommissariat Kirovograd 1 932
I. Raion Adjamka
40
1. Adjamka
32
2. Demeøkovo
1
3. Pokrovka
4
4. Tarasivka
2
5. Veselivka
1

6 594
119
96
5
10
5
3

709
26
18
1
4
2
1

1 043
4
4
°
°
°
°

714
17
12
°
4
1
°

3. Juzefofka
4. Ksitniaska
5. Rimenitarioka
6. Vasiloka
7. Nivogradoka
8. Zlatopol

II. Raion Boløaia Viska
1. Alexandrovka
2. Alexeiovka
3. Avramova
4. Kavaleovka
5. Florivka
6. Ivanovka
7. Marianovka
8. Matuøovka
9. Maximovka
10. Nikolaevka
11. Nironova
12. Osikovata
13. Ovsenihonka
14. Pavlovka
15. Petrovka
16. Piato Ivanovka
17. Velika Viska
18. Veselovka
19. Vladimirovka

451
10
8
1
3
198
9
4
26
3
6
4
3
5
2
13
8
136
7
5

1 488
33
34
1
11
638
39
15
84
12
24
13
13
20
7
52
30
422
20
20

260
9
5
°
3
114
6
2
10
°
5
2
2
4
°
6
3
81
5
3

83
°
1
1
°
29
2
1
13
°
°
1
°
1
1
2
1
29
1
°

91
2
1
°
°
51
°
1
9
°
1
°
°
2
°
°
1
22
1
°

III. Raion Kompanievka
1. Alexandrovka
2. Antonivka (Hanovka)
3. Belkaiovka (Beleakovka)
4. Kornovo°Verska
5. Kompanievka
6. Fedosievka
7. Ghermanovka

156
3
1
3
16
7
2
3

604
19
4
8
61
27
10
13

123
3
1
3
15
5
2
2

5
°
°
°
1
2
°
°

61
1
°
°
6
1
1
1
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8. Jevanova
9. Kodima
10. Komeøovata
11. Kriniviciuvatka
12. Leninka
13. Lozovatka
14. Necesievka
15. Obertosova
16. Perøavenka
17. Rodnikovka
18. Satravina
19. Semikosivka
20. Sofievka
21. Stepovci
22. Suslova
23. Târnova Balka
24. Vigoda
25. Vilanovka
26. Vodina
27. Volorimirovka
28. Voroøilovka
29. Zelena
IV. Raion Kirovograd
1. Aninsk
2. Antonovka
3. Berejinka
4. Bezvodnaia
5. Karlovka
6. Katerinovka
7. Cernihovka
8. Darievka
9. Drana
10. Fedorovka
11. Gruzskoe (Goroﬂkaia)
12. Ivanovka
13. Kvitka
14. Kirovograd
15. Lelekova (Liteuca)
16. Mamaika
17. Nazarovka
18. Novo Pavlovka
19. Oboznovka
20. Pervozvanovka
21. Plodovitie

1

2

3

4

5

4
18
3
2
22
8
1
4
5
2
1
1
1
15
2
1
1
23
2
1
1
3

12
69
11
6
81
33
4
17
25
8
2
5
3
62
8
3
4
86
5
3
4
11

4
11
2
2
14
8
1
3
2
2
°
°
1
14
2
1
1
17
2
1
1
3

°
1
°
°
°
°
°
°
°
°
1
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

3
7
1
1
6
8
1
°
2
°
°
°
°
4
°
1
°
12
1
°
1
3

1 285
4
6
5
°
6
°
14
°
°
15
904
10
°
°
75
7
2
48
56
12
°

4 383
13
20
11
°
22
°
53
°
°
54
3 042
29
°
°
275
24
9
162
174
43
°

300
4
2
3
°
6
°
7
°
°
9
95
10
°
°
51
4
2
24
38
6
°

951
°
2
2
°
1
°
3
°
°
2
829
°
°
°
8
°
°
19
18
3
°

545
1
1
3
°
2
°
5
°
°
8
425
3
°
°
27
3
3
13
19
3
°
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1
22. Sevcenko
23. Smolina
24. Sezoniuika
25. Veseolâi°Hutor
26. V. Severinka
27. Vilnihai
28. Zahadskod
29. Zolotoi°Kolos

2

3

4

5

57
°
°
62
2
°
°
°

220
°
°
223
4
°
°
°

21
°
°
17
1
°
°
°

23
°
°
40
1
°
°
°

17
°
°
11
1
°
°
°

34
8
°
1
1
2
3
1

130
31
°
6
2
6
14
3

26
7
°
1
1
2
3
°

8
2
°
°
1
°
°
1

10
3
°
°
°
°
°
3

II. Raion Kamenka
1. Kamenka
2. Katerinovka
3. Rodivanovka
4. Verbinka

4
1
1
1
1

21
4
5
7
5

4
1
1
1
1

°
°
°
°
°

3
1
°
°
2

III. Raion Cighirin
1. Cighirin
2. Subatova
3. Sabelniﬂki
4. Steﬂkivka

6
2
1
2
1

16
3
4
6
3

4
°
1
2
1

2
2
°
°
°

1
1
°
°
°

16
1
1
2
1
3
4
2
2

62
6
2
6
2
15
18
6
7

11
1
1
2
1
1
1
2
2

4
°
°
°
1
1
2
°
°

3
°
1
1
°
°
1
°
°

1 640
21
1
1

5 079
73
5
2

413
16
1
1

1 066
°
°
°

315
4
°
°

Gebietskommissariat Alexandrovka
I. Raion Alexandrovka
1. Alexandrovka
2. Bovtiøka
3. Iasinovatka
4. Ivangorod
5. Krasnosilka
6. Novo Osata

IV. Raion Elisabetgradka
1. Antonivicka
2. Bogdanivka
3. Mihalovka
4. Nerubaika
5. Poklitarovka
6. Sentovo
7. Sosovatka
8. Ulianivka
Gebietskommissariat Alexandria
I. Raion Alexandria
1. Borisovka
2. Cerveni Kamenka
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1
3. Iasinovatka
4. Kosovka
5. Mosorna
6. Pisceani Brod
7. Popelnasta

2

3

4

5

6
1
3
3
6

20
6
10
9
21

5
1
2
2
4

°
°
°
°
°

°
°
3
°
1

II. Raion Novo Gheorghievsk
1. Bolsskeliva
2. Boløaia Andrasivka
3. Fedirki
4. Glinsk
5. Ivankivﬂi
6. Kloskovo
7. Novo Gheorghievsk
8. Ovrachovo
9. Pavlivka

14
1
1
1
1
2
1
5
1
1

47
2
3
3
2
7
8
15
5
2

10
°
1
1
1
°
1
5
°
1

2
1
°
°
°
1
°
°
°
°

3
°
1
°
°
1
1
°
°
°

III. Raion Onufrievka
1. Ivanovka
2. Omelnik
3. Onufrievka
4. Vasilievka

10
1
2
6
1

36
7
13
15
1

6
°
1
5
°

2
°
1
1
°

°
°
°
°
°

IV. Raion Znamenka
1. Bogdanovka
2. Kazarnia
3. Kristoforonka
4. Kucerivka
5. Dikovka
6. Dimitrovka
7. Grigorievka
8. Kucerovka
9. Plosche
10. Pravda
11. Samovka
12. Snamenka (staﬂie)
13. Snamenka (sat)
14. Soblinski (Sovhoz)
15. Solomievka
16. Subotzi
17. Trepovka
18. Vasino
19. Zahonie
20. Zapatnia

1 595
11
5
2
1
665
4
3
3
5
3
2
20
114
1
2
751
1
1
1
2

4 923
34
13
7
3
2 041
13
14
11
11
11
7
78
356
3
12
2 292
4
1
5
7

381
7
1
1
1
93
3
2
3
4
1
1
10
51
1
2
206
1
°
1
2

1 062
1
4
°
°
541
1
1
°
°
2
°
7
48
°
°
456
°
1
°
°

308
4
2
3
°
83
°
°
1
3
1
1
2
25
1
1
179
1
°
°
1
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1

2

3

4

5

Gebietskommissariat Dolinskaia
I. Raion Dolinskaia
1. Vasilievka

176
2
2

586
6
6

112
2
2

37
°
°

46
°
°

II. Raion Novaia Praga
1. Lozovatka
2. Mitrofanovka
3. Novaia Praga
4. Svitlopil
5. Vasino
6. Mosorina

142
1
124
9
1
3
4

481
3
416
35
4
8
15

92
1
77
7
1
2
4

23
°
21
1
°
1
°

43
°
39
2
°
1
1

III. Raion Novgorodka
1. Andreevka
2. Cecelievka
3. Novgorodka
4. Novo Andrievka
5. Nikolaevka
6. Tretiversani
7. Voronﬂova

22

61

10

12

°

2
10
9
1

9
28
15
9

2
5
2
1

°
5
7
°

°
°
°
°

IV. Raion Petrovo
1. Anuovka
2. Iskrovka (Kotunovka)
3. Petrovo (Taraseuca)
4. Rasunievka
5. Vofcenka

10
1

38
5

8
1

2
°

3
°

2
2
5

3
13
17

2
1
4

1
1
°

°
°
3

560
112
16
87
3
4
???

1 838
365
51
289
8
10
7

281
23
4
19
°
°
°

116
82
11
65
2
2
2

19
1?

54
5
5
6
1
6
2
2

203
14
20
17
2
27
10
6

30
1
4
4
°
4
1
°

17
3
1
°
1
1
°
2

Gebietskommissariat Bobrineﬂ
I. Raion Bobrineﬂ
1. Bogdanovka (Bogdaneuca)
2. Frunzæ
3. Oblanka
4. Pankova
5. Rizanova
II. Raion Rovnoe
1. Karakazel
2. Demina
3. Ivanovka
4. Lozovatka (Sozovatka)
5. Novo Nikolaevka
6. Novo Solovka
7. Petrovka (Hanovka)
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1

?
?
?
?
?
?
?

8. Rovnoe
9. Stoianovka
10. Zahareovska
III. Raion Ustinovka
1. Alexandro°Ahta
2. Berezovka
3. Berdihina°Balta
4. Cernovo°Ozero
5. Kuhuzovka
6. Furdieva
7. Inhuleﬂ
8. Hanovka°Atha
9. Kreneciuvaﬂka
10. Liubovicika
11. Makarevka
12. Malciovska
13. Novo Babanka
14. Pratihatka
15. Poceaponka
16. Sahaidak
17. Selivanovka
18. Sedniva
19. Snederevo
20. Sontova
21. Sustakovka
22. Ustinovka
23. Ustinovka (Sovhoz)
24. Voroøilovka
25. Zavturova
26. Zævaﬂkoe
Gebietskommissariat Gaivoron
I. Raion Gaivoron
1. Moghilnk
2. Rodhoz Øoktøilk
3. Salkova
4. Tauøna
5. Tschemerpol
II. Raion Golovanievsk
1. Berosivka
2. Kova
3. Semiduby

1

2

14
9
4

55
38
14

394
13
10
1
1
2
3
267
1
4
1
11
2
18
8
2
1
4
13
2
3
7
11
5
2
1
1

4

5

8
5
3

5
3
1

?
?
?

1 270
50
37
4
2
10
12
828
3
15
1
43
7
64
32
4
3
10
37
10
8
25
31
22
4
5
3

228
13
8
1
1
2
1
119
1
4
°
9
2
15
8
2
°
4
11
2
2
7
10
4
2
°
°

17
°
°
°
°
°
°
13
°
°
°
1
°
1
°
°
°
°
°
°
1
°
1
°
°
°
°

16?
?
3?
?
?
?
?
112?
°
?
?
?
°
4
7?
1?
°
3
2
°
°
1
9
3
1
°
°

968
10
1
2
4
2
1

3 240
34
3
4
14
9
4

160
6
1
2
1
1
1

632
2
°
°
2
°
°

251
3
°
1
2
°
°

15
2
4
9

54
8
20
26

11
1
4
6

1
°
°
1

6
°
1
5
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3

1
III. Raion Gruska
1. Koøari
2. Danilovka Balka
3. Delfinovka
4. Dejinovka
5. Golma
6. Ifinovka
7. Kameni Brad
8. Lipovanka
9. Lozovata
10. Moldovanka
11. Manikinka
12. Sabatinovka
13. Sefcenko
14. Sinarka
15. Samnvainka
16. Tanjnenka
17. Lupovo
18. Menøenovata
19. Novo Seliza
IV. Raion Novo Arhanghelsk
1. Belvederej
2. Golubenka
3. Kamøevo
4. Kolni°Boloto
5. Krutoiarta
6. Nadlak
7. Novo°Petrivka
8. Øevanievka
9. Ølakova
10. Skalivo
11. Cervinka
12. Øvovka
13. Smuntilovo
V. Raion Pidvâsokoe
1. Kogutioka
2. Kopenkovata
3. Korostinka
4. Matvievka
5. Severdlâkovo
6. Øevcenkovo
7. Tarasievka

2

3

4

5

911
1
1
°
11
°
15
2
1
572
250
1
5
29
4
2
6
3
5
3

3 031
5
2
°
31
°
43
7
2
1 917
837
2
19
87
13
4
23
11
17
11

116
1
1
°
9
°
5
2
°
53
23
°
3
3
2
1
4
3
4
2

626
°
°
°
2
°
4
°
1
405
191
°
2
18
1
1
°
°
°
°

224
°
1
°
1
°
7
1
°
133
67
°
5
1
2
°
2
°
3
1

22
1
2
1
3
1
5
1
3
1
1
1
1
1

79
5
10
5
11
2
17
3
10
2
5
4
2
3

18
2
1
3
1
4
1
2
°
°
1
1
1
°

3
°
°
°
°
°
1
°
1
1
°
°
°
°

13
2
1
°
2
°
3
2
°
°
1
°
1
1

10
1
1
1
2
1
3
1

42
3
5
5
9
5
10
5

9
1
1
1
2
°
3
1

°
°
°
°
°
°
°
°

5
2
°
°
2
1
°
°
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ANTON GOLOPENﬁIA CÆTRE GH. ALEXIANU,
GUVERNATORUL TRANSNISTRIEI (NOIEMBRIE 1943)

România
Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri
Institutul Central de Statisticæ
Nr. Rep. 1
Nikolaev, noiembrie 1943

D°Sale
Domnului Prof. Gh. Alexianu
Guvernatorul Transnistriei
RAPORT
Deøi primiﬂi foarte bine, datoritæ faptului cæ veneam din partea Guvernæmântului øi datoritæ relaﬂilor preﬂioase ale D°lui Iliuﬂ, n°am putut obﬂine, dupæ discuﬂii
tenace, care au durat de douæ ori câte o jumætate de zi, modificarea regulamentului
de repatriere din 13 noiembrie al Generalkommissariatului cu privire la îngæduirea
luærii în ﬂaræ a averii colhozului øi cu privire la lucrul concomitent atât în regiunea
Kirovograd, cât øi în regiunea Vosnessensk.
Singurul lucru ce a putut fi obﬂinut, cu privire la averea colhozurilor, a fost
pregætirea terenului pentru o eventualæ schimbare de atitudine. Anume,
Generalkommissariatul a luat act de precedentul din comuna Dunaevka–Melitopol,
unde s°a acordat cota parte, urmând sæ cearæ Reichskommissariatului Ucrainei
avizul dacæ se poate proceda la fel, øi a încuviinﬂat ca sæ se stabileascæ de cætre
noi oficial cuantumul cotelor pærﬂi în vederea unei eventuale lichidæri ulterioare.
Spre a o obﬂine pe aceasta din urmæ, voi face demersuri noi de la Kirovograd
la Comandamentul din Viniﬂa, care nu ridicase obiecﬂii. Îmi îngædui sæ propun, ca
acﬂiune decisivæ, informarea de cætre Guvernæmânt a D°lui Mareøal øi cererea unei
intervenﬂii la Rovno, eventual numai la Nikolaev, de cætre D°l Ministru Killinger.
Ministerul Afacerilor Stræine a fost informat în august a.c. de Legaﬂia Germaniei
cæ Guvernul Reichului nu ridicæ obiecﬂiuni împotriva repatrierii moldovenilor.
Multæ încæpæﬂânare am întâlnit øi în [legæturæ cu] punctul: a lucra întâi numai
în regiunea Kirovograd (poziﬂia Generalkommissariatului) — a începe concomitent
øi în regiunea Vosnessensk (poziﬂia noastræ).

98

SOCIOLBUC

Am crezut cæ nu e cazul totuøi sæ rupem tratativele spre a apela prin D.V. la
intervenﬂia Bucureøtilor. Se pierdea timp øi nu câøtigam pentru repatriere nici
simpatia delegaﬂilor cu care am discutat. În dosul tuturor dificultæﬂilor pe care le°am
întâlnit se gæseøte, pare°se, numai D°l Generalkommissar Oppermann, om plin
de ezitæri, care foloseøte tactica de a se læsa greu.
Am încheiat discuﬂiile cu concluzia cæ putem conta pe ajutorul a doi funcﬂionari
superiori din anturajul D°lui Generalkommissar Oppermann.
Plec din Golta spre a organiza repatrierea în judeﬂele Alexandria, Kirovograd,
Novo Mirgorod, Bobrineﬂ øi Dolinskaia — e vorba acolo de o masæ de 8 000–
10 000 familii.
Prin faptul cæ problema distribuirii averii colhozurilor a ræmas deschisæ, nu
vom putea folosi, sper numai deocamdatæ, nici puﬂinele cæruﬂe pe care am contat.
Delegaﬂii Generalkommissariatului ne°au fægæduit sæ preseze în mai mare mæsuræ
acordarea de vagoane. Voi raporta peste câteva zile despre situaﬂia gæsitæ pe teren
în privinﬂa transp[orturilor].
De pe acum e de întrevæzut cæ aceste câteva [zeci de mii] de suflete româneøti
vor fi câøtigate pentru ﬂaræ numai dac[æ Gu]vernæmântul Transnistriei poate
mobiliza mijloace de transpo[rt]. Eu øi colaboratorii mei ne vom strædui sæ le
folosim cu max[imum] de randament.
Am onoarea sæ væ supun aprobarea:
1. creærii urgente la Golta a unui parc de cel puﬂin 100 camioane de cætre
Direcﬂia de resort prin destinarea în acest scop a unei cote din maøinile fiecærui
judeﬂ, cu depozit propriu de carburanﬂi øi cu personal propriu de conducere øi
control. Acest parc de maøini ar urma sæ execute în convoaie transportul celor ce
nu ajung sæ primeascæ vagoane;
2. trimiterii la Golta de cætre Prefectu[r]ile judeﬂelor ce ar urma sæ fie
desemnate de Direcﬂia de resort, la cererea mea transmisæ de Prefectura Golta,
[de] convoaie de cæruﬂe care sæ serveascæ la acelaøi scop, în caz de nevoie;
3. îndrumærii la Golta a unui detaøament suplimentar de jandarmi, care sæ
pæzeascæ parcurile de camioane øi cæruﬂe atât la Golta cât øi în deplasæri;
4. detaøærii, de cætre una sau mai multe Direcﬂii ale Guvernæmântului care
au personal bærbætesc disponibil, de preferinﬂæ agricol sau raional, a 30 funcﬂionari la lucrærile de repatriere. Aceøti funcﬂionari ar urma sæ fie trimiøi la Golta,
la Comisia de repatriere de la Prefecturæ. Diurna lor ar putea fi plætitæ pe timp de
maximum 45 zile din fondul de repatriere a refugiaﬂilor. Aceøti funcﬂionari ar urma
sæ colaboreze în sate la supravegherea luærii averii, iar pe drum la conducerea
convoaielor. În prezent dispun numai de 15 funcﬂionari cu iniﬂiativæ, pentru posturile
de conducere;
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5. trimiterii la Golta cu un camion a urmætoarelor mærfuri, care ar urma sæ
fie distribuite succesiv øi la nevoie funcﬂionarilor germani de cale feratæ spre a
obﬂine cu preferinﬂæ camioane pentru transporturi la garæ, træsuri, bunævoinﬂæ la
partaj: 300 sticle diferite bæuturi tari, câte 100 kg miere, marmeladæ øi compot în
borcane, 50 kg biscuiﬂi, 200 kg zahær, 100 kg ulei, 500 cutii conserve peøte diferite,
50 kg chefal øi peøte afumat, 600 bucæﬂi sæpun faﬂæ, 200 kg sæpun rufe, 50 kg
bomboane, 60 000 ﬂigæri diferite, 60 kg mahorcæ. Aceste mærfuri ar urma sæ fie
luate în primire de la organul de la Golta al Guvernæmântului, care va fi desemnat
de Direcﬂiile de resort, øi distribuite la comisarii de repatriere judeﬂeni cu aprobarea
mea. Se va ﬂine evidenﬂa destinaﬂiei date.
Eventualele ordine rog sæ°mi fie transmise în cele patru zile urmætoare la Golta,
Prefectura Judeﬂului.
Inspector General
ss. A. Golopenﬂia
[Rezoluﬂia Guvernatorului]: 20 nov. 1943. Înainte de a începe miøcarea
D. Golopenﬂia va vorbi cu mine. Gh. A.
[Notæ]: D°lui arh. Sdrobici spre a aduce la cunoøtinﬂa D°lui Golopenﬂia rezoluﬂia
D°lui Guvernator. Dir. de Cab. ss indescifrabil

IDENTIFICAREA ROMÂNILOR
DE PESTE BUG (31.12.1943)
Gheorghe Bucurescu
Identificarea românilor de peste Bug a fost ordonatæ de Conducætorul Statului
în noiembrie1 1941. În acelaøi an, la 19 decembrie, o echipæ a Institutului, sub
coducerea d°lui Anton Golopenﬂia, a plecat pe teren. Începerea recensæmântului
era condiﬂionatæ de aprobarea de cætre Reichskommissariatul Ucrainei; acesta
declinându°øi competenﬂa2, a fost necesaræ intervenﬂia directæ la Berlin. Între timp,
echipierii [i°]au chestionat pe moldovenii stabiliﬂi în Nikolaev asupra aøezærilor
româneøti din Ucraina. O avangardæ a echipei, stabilitæ în satul Kantakuzinka, a
cercetat aøezærile româneøti din sudul Vosnessenskului, redactând øi o scurtæ
prezentare monograficæ asupra satelor Bulgarka, Rakova øi Noua Grigorievka.
S°a lucrat întâi în mici grupe de câte doi–trei inøi. Recensæmântul a fost început
pe malul stâng al Bugului.
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Pentru recensæmântul satelor, fiecare echipæ, la ajungerea în sat, lua contact
cu autoritæﬂile comunale øi cerea sæ°i punæ la dispoziﬂie trei moldoveni bætrâni øi
foarte buni cunoscætori ai satului. Apoi cei trei membri, însoﬂiﬂi de câte un delegat,
dupæ ce°øi împærﬂiseræ satul între ei, pe cartiere sau colhozuri, mergeau la fiecare
casæ de moldovean indicatæ de delegat øi fæceau înscrierea.
Pentru recensæmântul oraøelor cu moldoveni s°a constituit o echipæ de doi
inøi care, ajungând în oraø, dupæ ce lua contact cu autoritæﬂile urbane, afiøa invitaﬂii
de înscriere, iar moldovenii veneau la adresa indicatæ øi se înscriau. Cu aceastæ
ocazie se distribuia populaﬂiei øi câte un pachet conﬂinând un dar util trimis de
Consilul de Patronaj al Operelor Sociale.
Înscrierile, atât la sat cât øi la oraø, se fæceau numai când existau dovezi cæ
cel ce vrea sæ se înscrie e moldovean øi øtie sæ vorbeascæ moldoveneøte.
Natural cæ nu toﬂi øtiu sæ vorbeascæ în acelaøi grad româneøte. Pentru înscrierea
mæsurii în care cunosc øi folosesc membrii familiei limba româneascæ øi pentru
înscrierea cæsætoriilor mixte a fost folosit un cod special.
La sfârøitul anului 1942, lucrærile de recensæmânt din Gebietskommissariatul
Nikolaev, adicæ spaﬂiul Bug–Nipru, fiind aproape terminate încæ din luna noiembrie,
a fost convocatæ la 15 noiembrie 1942 o conferinﬂæ la Odessa, unde au fost invitaﬂi
cunoscætori ai problemei øi aøezærilor moldoveneøti din Rusia, pentru a indica
localitæﬂile moldoveneøti cunoscute dincolo de Nipru. S°a hotærât cu acest prilej
ca, dincolo de Nipru, cercetærile sæ nu fie întreprinse prin controlarea teritoriului
comunæ de comunæ în fiecare plasæ.
În aplicarea acestei hotærâri, au fost identificate, începând din martie 1943,
dupæ terminarea plæøilor din regiunea Kremenciug, de cætre cei øase membri ræmaøi,
satele din insula româneascæ aflatæ la sud de Dnepropetrovsk, øiragul de sate
româneøti de pe malul Mærii Azov, aøezærile româneøti din Crimeea øi pânza de
sate româneøti din Bazinul Doneﬂului.
Lucrærile au fost încheiate la 23 august pe Doneﬂ la Verhneie (Lisiciansk).
Rezultatul: peste 30 000 familii moldoveneøti cu peste 100 000 suflete. Dintre
familii, sunt mixte 35%, iar relativ bine pæstrate (acelea în care øi pærinﬂii øi copiii
vorbesc moldoveneøte) numai 43,3%.
Membrii echipei au cules, pe cât le°au îngæduit timpul øi dificultæﬂile ce trebuiau
întrecute, un destul de bogat material folcloric, muzical, ﬂesæturi, cusæturi, care
urmeazæ a fi publicat, respectiv prezentat.
Echipa a ajutat lotul al doilea de români din Dunaevka–Melitopol sæ se
repatrieze în Basarabia. Dupæ 30 septembrie 1943, la cererea Guvernæmântului
Transnistriei øi din ordinul D°lui Mareøal Antonescu, membrii echipei au executat
pe teren transportul în Basarabia al românilor refugiaﬂi din regiunile evacuate øi
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veniﬂi la punctele de trecere peste Bug (Nikolaev, Vosnessensk øi Golta) ca øi al
românilor din satele cuprinse între front øi Bug care au cerut, cu asentimentul
autoritæﬂilor germane, sæ fie evacuaﬂi.
Lucrærile acestea vor lua sfârøit previzibil la începutul lui aprilie 1944.

* EXPOZIﬁIA DOCUMENTARÆ
„ROMÂNII DE PESTE BUG“ (31.12. 1943)

Sala Bibliotecii din Brezoianu 31 a fost amenajatæ ca sæ primeascæ tot ce ar
putea aræta øi læmuri munca øi rezultatele cercetærii aøezærilor româneøti de peste
Bug de cætre o echipæ de funcﬂionari a Institutului. Aranjarea prezentærii a fost
condusæ de d°l director H.H. Stahl øi de d°l referent°øef N. Economu.
Fotografiile privind manifestærile localnicilor la nuntæ, petreceri, înmormântare
au precizat felul de viaﬂæ al acestor familii moldoveneøti.
ﬁesæturile (strecætori, mâniøterguri, pæretare, næfræmiﬂe, gulere øi bræﬂæri) øi
covoarele au demonstrat posibilitatea de a stabili regiunea de origine1 a românilor
din Ucraina prin studiul artei lor populare.
Toate cusæturile expuse de la românii din Bazinul Doneﬂului au fost destinate
Muzeului de Artæ Naﬂionalæ din Bucureøti øi Muzeelor din Sibiu øi Timiøoara.
Afiøele, ziarele locale având inserate notele anunﬂând venirea echipelor în localitæﬂile respective, scrisorile de mulﬂumire pentru pachetul cu daruri oferit de
Consiliul de Patronaj, cu româneasca lor stângace, au însemnat pentru cei care au
asistat la deschiderea acestei prezentæri o mærturie vie øi realæ de felul cum s°a lucrat.
La inaugurarea acestei expoziﬂii, care a avut loc joi 4 februarie crt., au asistat
d°na Maria Mareøal Antonescu, fiind însoﬂitæ de doamnele Veturia Octavian Goga,
vicepreøedinta Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale, Veturia Dr. S. Manuila,
Prof. Dr. Hurmuzescu, Lucreﬂia Barbul, membre în Comitetul de conducere al
Consiliului de Patronaj.
Din partea Ajutorului de Iarnæ au fost de faﬂæ domnii lt. col. Intendant V. Mihuﬂ
øi maior Intendant Vasilescu.
Direcﬂia Presei din Ministerul Propagandei a fost prezentæ prin d°l Director
Octavian Neamﬂu.
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Domnii profesori I. Nistor øi Tzigara°Samurcaø, d°l ministru V. Stoica øi
Emanoil Bucuﬂa, împreunæ cu domnii Directori din Institutul de Statisticæ au asistat
la inaugurarea expoziﬂiei „Românii de peste Bug“, cu care prilej, pentru læmurirea
asistenﬂei, au vorbit domnii: Dr. Sabin Manuila, Anton Golopenﬂia øi Prof.
C. Bræiloiu, Secretar General al Societæﬂii Compozitorilor Români.
Domnul Director General al Institutului de Statisticæ, citând pe echipierii care
lucreazæ peste Bug, a mærturisit mulﬂumirea de a se da Institutului sæ execute un
ordin al Conducætorului Statului într°o lucrare care a comportat atâtea greutæﬂi.
Domnul Anton Golopenﬂia a întreprins o privire istorico°sociologicæ asupra
românilor din spaﬂiul cercetat, completând documentarea întregii prezentæri.
Domnul Profesor C. Bræiloiu, ajutându°se de melodii exemplificatoare culese
pe teren øi de cântece de prin Muscel, a arætat cum folclorul moldovenesc de la est
de Bug are asemænæri uimitoare nu cu cel din Moldova, Basarabia øi Bucovina, cum
s°ar fi aøteptat oricine, ci mai cu seamæ cu melodiile populare din Muntenia øi Oltenia.

COPIE A MEMORIULUI ADRESAT DE
ANTON GOLOPENﬁIA LUI MIHAI ANTONESCU (1.2.1944)

COPIE
Dosarul Nr. 4627 Special Vol. [nespecificat], fila Nr. 54.
Org[anizaﬂia] comunistæ Uniunea patrioﬂilor øi
Uniunea Tineretului Patriotic.
Subsecret[ariatul] de Stat pentru Poliﬂie
Dir[ecﬂia] Ordinei Publice
Nr. 220748 din 1 febr[uarie] 1944
Dir[ecﬂia] Gen[eralæ a] Poliﬂiei
Dir[ecﬂia] Sig[uranﬂæ]

pentru øtiinﬂa ss/ Indescifr[abil]
D°sale
D°lui Profesor Mihai Antonescu
Preøedinte ad°interim al Consiliului de Miniøtri

103

SOCIOLBUC

Domnule Preøedinte al Consiliului,
Interesul D[omniei]°voastre pentru cei tineri øi cei de pe pragul maturitæﬂii,
ca øi încrederea pe care mi°aﬂi arætat°o, mæ determinæ sæ cer intervenﬂia D[omniei]voastre în favoarea a patru funcﬂionari din Oficiul de Studii al Institutului Central
de Statisticæ, arestaﬂi, respectiv urmæriﬂi din ziua de 14 decembrie 1943.
Aceøti funcﬂionari sunt:
1). Mircea Biji, referent øef, cu delegaﬂie de conducator al Statisticii Învæﬂæmântului, næscut în comuna Viiøoara–Turda, la 10.1.1913, fost timp de patru ani
preparator la Laboratorul de pedagogie practicæ øi trei ani Asistent Universitar la
Catedra de pedagogie practicæ de pe lângæ Universitatea din Cluj.
2). Tudor A. Stoianovici, deøi încadrat bugetar numai în 1941, m°a înlocuit
în intervalul februarie–octombrie 1943 la conducerea Oficiului de Studii al
Institutului, fiind înzestrat cu o pricepere excepﬂionalæ øi tact deosebit. Næscut la
16 decembrie 1917 la Ohrida, orfan, øi°a ajutat mama încæ din copilærie la câøtigarea
mijloacelor necesare pentru întreﬂinerea familiei øi creøterea fraﬂilor mai mici. A
studiat istoria øi îndreptæﬂeøte previziunea cæ va fi unul din istoricii de frunte ai
neamului românesc în deceniile urmætoare. Ca membru al Secﬂiei Sociologice a
Institutului Social Român, a participat la cercetarea monograficæ a plæøii Dâmbovnic
din Jud. Argeø. Ca functionar al Institutului de Statisticæ, a participat la ancheta
în lagærele prizonierilor români din armata sârbæ øi la inventarierea Basarabiei øi
a Bucovinei. Încæ de când a fost în anul I la Universitate, a colaborat cu profesorul
P. P. Panaitescu la editarea documentelor dinainte de Mircea cel Bætrân, ale ﬂærii
noastre.
3). Mihail Levente, referent øef, care a conceput øi executat, spre deplinæ
satisfacﬂie, lucrarea dificilæ a evidenﬂei tuturor lucrærilor statistice întreprinse de
Institut øi de toate celelalte autoritæﬂi de stat øi organe particulare. Næscut în comuna
Lipniﬂa–Constanﬂa, la data de 20 iunie 1915, fost elev al Prof. Gusti.
4). Gheorghe Micle, statistician principal, ajutorul øefului Secﬂiei agricole a
Institutului de interpretare a rezultatelor Recensæmântului agricol din 1941. Næscut
la data de 20 noiembrie 1913, în comuna Havrila–Satu°Mare, licenﬂiat în Sociologie
la Universitatea din Cluj, fiu de miner, sprijinit acum ca øi în anii grei de învæﬂæturæ
de fostul Ministru P. Groza din Hunedoara.
Întâii trei dintre aceøti funcﬂionari au colaborat cu mine øi în cadrul echipei
de identificare a românilor de peste Bug, fæcând faﬂæ cu multæ abnegaﬂie situaﬂiilor
grele în care a trebuit sæ se lucreze în lunile oct[ombrie] 1942–februarie 1943.
Sænætatea fiecæruia dintre ei, ca øi a lui Gh. Micle, este øubredæ. Mihail Levente,
bolnav de stomac, pare a se fi sustras arestærii în 14 decembrie, cu intenﬂia de a
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scæpa de riscurile pe care le constituie pentru sænætatea lui øederea la Siguranﬂæ
pânæ la læmurirea acuzaﬂiilor.
Aceøti patru funcﬂionari au fost angajaﬂi la propunerea mea, fiind unii din
membrii cei mai capabili ai pepinierei de viitori conducætori de secﬂii øi direcﬂii
în Institut, care este Oficiul pe care°l conduc.
Iubirea de ﬂaræ a fiecæruia din aceøti patru colaboratori ai mei este mai presus
de orice îndoialæ.
Am onoare sæ væ rog sæ ordonaﬂi ca sæ nu mai fie brutalizaﬂi, trecerea în spital
a lui T. A. Stoianovici, a cærui viaﬂæ e în pericol, græbirea anchetei pentru ca sæ
fie scoøi cât mai devreme de la Siguranﬂæ øi daﬂi justiﬂiei.
Sunt încredinﬂat cæ veti primi cu înﬂelegere acest demers, pornit din convingerea
cæ tinerii meniﬂi sæ fie mâine fruntaøi ai neamului nu trebuie sæ fie torturaﬂi, nici
chiar dacæ ar fi comis, din iubire de ﬂaræ, acﬂiuni socotite inoportune øi cæ veﬂi
salva vieﬂile celor în cauzæ, ordonând trecerea în spital, respectiv curmarea exceselor
øi væ încredinﬂez, d[omnule] Preøed[inte] al Consiliului de gratitudinea mea.
Directorul Oficiului de Studii
al Institutului Central de Statisticæ
A. Golopenﬂia

PROCES°VERBAL DE DEPOZIﬁIA MARTORULUI
ANTON GOLOPENﬁIA (28. 6. 1945)

Proces°verbal/ de depoziﬂia martorului Golopenﬂia A. ascultat în ziua de 28,
luna VI, anul 1945 conform art. 152, 153, 154, 157 øi art. 304 din pr[ocedura]
pen[alæ].
Martor propus de: ––
Numele martorului: Golopenﬂia A.
Etatea: 36.
Locul naøterii: Prigor–Caraø.
Domiciliul: Buc[ureøti], Dr. Lister 7.
Ocupaﬂia: funcﬂionar public.
Legætura cu învinuitul: ––
Legætura cu responsabil civilmente: ––
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Dacæ existæ vreo duømænie între martor øi vreuna din pærﬂi: ––
Dacæ a suferit vreo pagubæ de pe urma infracﬂiunii: ––
Dacæ nu e scutit de a depune ca martor (art. 148 din pr[ocedura] pen[alæ]: ––
Jurând conform art. 153 din pr[ocedura] pen[alæ], declaræ: În cursul
primæverii øi verii 1943, am executat cu o echipæ de funcﬂionari ai Institutului
Central de Statisticæ ordinul Preøedinﬂiei de Consiliu de a înscrie øi identifica
aøezærile moldoveneøti din Ucraina de Sud. Sediul echipei se gæsea la Golta pe
Bug. La Paøti au început sæ treacæ prin Golta transporturi cu moldoveni evacuaﬂi
de unitæﬂile militare româneøti din satul Moldovanskaia de lângæ gara Krimskaia
(Kuban), în momentul pæræsirii regiunii. Nefiind la Golta, nu am væzut primele
douæ transporturi. Pe membrii celui de al treilea i°am putut vizita. Deoarece
Guvernæmântul Transnistriei organizase destul de sumar primirea lor øi
documentarea asupra lor, am rugat pe unul din funcﬂionarii din echipæ sæ distribuie
fiecærei familii de moldoveni veniﬂi de la Moldovanskaia (peste 1 000) câte un
pachet°dar din stocul destinat de Consiliul de Patronaj (câte un kg sæpun, douæ
kg sare, zece cutii chibrituri, cinci pachete tutun øi 0,5 kg zahær fiecærei familii
cu copii) øi sæ completeze pentru fiecare familie un chestionar statistic, care sæ
îngæduie cunoaøterea situaﬂiei øi nevoilor celor veniﬂi de la Moldovanskaia.
Distribuﬂia s°a fæcut la Golta øi Râbniﬂa. La fel, înscrierea statisticæ. Prelucrarea
pentru lotul 3 (vreo 400 familii) am redactat°o eu. Constatam cæ populaﬂia de la
Moldovanskaia mai øtia satele din jurul Chiøinæului din care plecase la 1880, cæ
se ocupase mai ales cu pomicultura, cæ se plânge de pierderea bagajelor, cæ cere
schimbul monezii sovietice øi germane, pe care o avea. Rapoartele pentru loturile
urmætoare au fost redactate în absenﬂa mea.
Am aflat mai târziu despre faptul cæ aceøti evacuaﬂi au fost aøezaﬂi în câteva
sate din jurul Râbniﬂei.
În primævara 1944 ei au fost trecuﬂi în Basarabia de Sud, spre a fi scutiﬂi de
represaliile populaﬂiei locale (poloneze pare°se), care a fost scoasæ din satele ei
în jumætæﬂi de ore, pe cât am auzit, øi deplasatæ în jud[eﬂul] Oceakov în vederea
cazærii lor.
Cu organizarea transportului din Râbniﬂa în Basarabia au fost însærcinaﬂi chiar
funcﬂionarii Institutului de Statisticæ, care fæcuseræ statistica lor øi pe care
Guvernæmântul îi ceruse Preøedinﬂiei. Aceøtia au obﬂinut, dupæ numeroase
demersuri la Statul Major, vagoanele necesare, în care au îmbarcat familiile, pe
care le°au însoﬂit pânæ în jud[eﬂul] Chilia, unde evacuaﬂii au fost luaﬂi în primire
de prefectul de Chilia. Un transport dirijat prin Iaøi a fost reﬂinut multæ vreme la
Galaﬂi, de unde o parte din cei ce°l compuneau a plecat în Basarabia, iar alta s°a
evacuat spre Apus.
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*
Am fæcut parte din Comisia centralæ de repatriere, formatæ din generalul
Aramæ, consilierul Popovici Dan (înainte, Carol Maer, consilier) øi alﬂii, care aveau
drept obiect sæ cerceteze cererile individuale ale celor repatriaﬂi de peste Bug øi
Nistru. În primele øedinﬂe ale acestei comisii, la care am asistat øi eu, s°a elaborat
regulamentul dupæ care urmau sæ se conducæ comisiile de la Bug øi Nistru, în
admiterile ce le fæceau.
Citindu°i°se depoziﬂia øi declarând cæ este exactæ, martorul semneazæ
A. Golopenﬂia, nu voieøte a semna, nu poate semna neøtiind carte. / Acuzator
public, / I. Pora / Martor, A. Golopenﬂia / Grefier, ––.

LUCRÆRILE DE RECENSÆMÂNT EFECTUATE
ÎN 1941–1942, LA RÆSÆRIT

Institutul a primit de la Cabinetul generalului Antonescu, în iulie 1941 øi apoi
în toamna 1941 dispoziﬂii, întâi de a recenza populaﬂia din Bucovina de Nord øi
Basarabia, îndatæ dupæ terminarea operaﬂiilor de ræzboi, apoi de a înscrie populaﬂia
moldoveneascæ din Republica Moldoveneascæ øi populaﬂia regiunii dintre Bug øi
Nistru øi din regiunile de peste Bug aflate sub ocupaﬂie germanæ. Scopul recensæmântului era sæ fie documentarea Guvernatorilor de la Cernæuﬂi øi Chiøinæu.
Înscrierea populaﬂiei moldoveneøti s°a fæcut, în cazul celei de peste Bug, cu arætarea
repatrierii ca scop, în cazul celei din Republica Moldoveneascæ færæ arætarea
scopului, iar în cazul inventarierii regiunii dintre Nistru øi Bug spre a servi de
documentare guvernæmântului „Transnistriei“.
Intâia operaﬂie a fost organizatæ pe teren de însuøi dr. Manuila, cu ajutorul
doctorului D. C. Georgescu. A doua operaﬂie, înscrierea moldovenilor din Republica
Moldoveneascæ øi inventarierea populaﬂiei din regiunea aflatæ între Nistru øi Bug
a fost datæ în seama d°lui Stahl, director øi el în Institut, care a executat°o în
decembrie 1941–ianuarie 1942. A treia operaﬂie, înscrierea moldovenilor de peste
Bug, a fost datæ în seama mea. Pentru recensæmântul din Basarabia øi Bucovina
de Nord s°au deplasat pe teren 100–150 funcﬂionari, pentru inventarierea teritoriului
dintre Bug øi Nistru — 50–100, iar pentru înscrierea românilor de peste Bug —
15. Membrii acestei din urmæ echipe au fost în decembrie 1941, când s°a plecat
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pe teren, afaræ de mine: B. Øchiopu, Ion Oancea, T.A. Stoianovici, N. Economu,
George Popescu, G. Bucurescu, C. Mænescu, N. Betea, N. Marin°Dunære, I. Apostol,
G. Retegan, [D.] Corbea.
Lucrærile de peste Bug n°au putut începe în decembrie 1941, pentru cæ
autoritæﬂile germane de ocupaﬂie cereau dispoziﬂii formale ale superiorilor proprii.
În aøteptarea acestor dispoziﬂii, echipa s°a deplasat în comuna Valegoﬂulovo1 din
Republica Moldoveneascæ, unde a studiat satul øi administraﬂia sovieticæ. Dupæ
ce autorizaﬂia n°a sosit nici la sfârøitul lui februarie 1942, s°a întors la Bucureøti,
unde a predat constatærile ei. În august 1942, sosind autorizaﬂiile germane, echipa
a trebuit sæ plece din nou. Lipseau acum din membrii plecaﬂi iarna B. Øchiopu øi
Ion Oancea, s°au adæugat însæ M. Levente, M. Biji, Ion Chelcea, dr. Seidel.
Familiile moldoveneøti de peste Bug au fost înscrise în liste nominale, care
cuprindeau øi menﬂiunea dacæ vorbesc moldoveneøte numai pærinﬂii sau øi copiii
øi pærinﬂii. Spre a depista familiile moldoveneøti din oraøe, mai ales, era necesar
ca ele sæ fie atrase prin ceva la birourile de înscriere. S°a distribuit în acest scop
un pachet cu daruri (douæ kg sare, un kg sæpun, 1/2 kg zahær, zece cutii chibrite,
cinci pachete tutun) pus la dispoziﬂie de Consiliul de Patronaj2. Darurile au fost
date øi familiilor moldoveneøti rurale. Rezultatul la care s°a ajuns în sudul Ucrainei
a fost de aproximativ 120 000 suflete. S°au confirmat astfel arætærile recensæmântului sovietic din 1926, care aræta aproximativ 360 000 moldoveni øi români
pe întreg teritoriul de atunci al U.R.S.S. øi infirmat pærerile din ﬂaræ, care ajungeau
la 1/2, 3/4 de milion. Lucrarea a durat un an, din august 1942 pânæ în august 1943.
Materialul statistic a fost adus la Bucureøti øi listele de înscriere ale familiilor
româneøti de peste Bug au fost depuse în arhiva Institutului, iar borderourile de
primire a pachetelor°dar la Consiliul de Patronaj — [la] Curtea de Conturi.
În octombrie 1943 guvernatorul Alexianu a cerut prin Cabinetul mareøalului
Antonescu ca Institutul Central de Statisticæ sæ°i punæ la dispoziﬂie câﬂiva dintre
funcﬂionarii care au lucrat la înscrierea românilor de peste Bug, spre a ajuta în
calitate de experﬂi statisticieni organele care evacuaseræ din „Transnistria“ pe
românii aduøi acolo din Caucaz øi care constituiau comisiile de triere a persoanelor
ce veneau sæ treacæ Bugul, la Nikolaev, Vosnessensk øi Golta: moldoveni chemaﬂi
de Guvernæmânt, în urma unei înﬂelegeri intervenite prin octombrie 1943 cu
Generalkommissariatul Nikolaev, sau ucraineni øi ruøi originari din teritoriul cuprins
între Bug øi Nistru. Institutul a delegat, dupæ ce a obiectat în prealabil cæ are nevoie
de personalul în cauzæ, o echipæ compusæ din subsemnatul, ajutat de G. Retegan,
Al. Vidican, Al. Nistor øi A. Væsieø. Lucrærile acestea au durat între noiembrie
1943–martie 1944. În urma lor au trecut Bugul prin punctele indicate 1 000–2 000
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moldoveni øi vreo 2 000 ruøi øi ucraineni, iar românii veniﬂi din Caucaz au fost
trecuﬂi în Basarabia de Sud din regiunea Râbniﬂa.
A. Golopenﬂia
17.1.1950 b

ORIENTAREA POLITICÆ A MEMBRILOR
ECHIPEI DE ÎNSCRIERE A ROMÂNILOR
DE PESTE BUG ÎN ANII 1942–1943
Membrii echipei proveneau din Oficiul de Studii al Institutului în care au fost
angajate în 1941 numeroase elemente tinere capabile, færæ a se cæuta la orientarea
lor politicæ. De stânga ﬂineau în general: T.A. Stoianovici, M. Biji, G. Popescu,
C. Mænescu, N. Betea, Corbea, dr. Seidel, Levente, Øchiopu, Ion Oancea. Proveneau
din grupæri de dreapta sau erau orientaﬂi spre dreapta N. Economu, G. Bucurescu,
N. Marin°Dunære, I. Apostol. Eu, ca øi d°nii Retegan øi Ion Chelcea, nu fæceam
øi nu fæcusem politicæ.
A. Golopenﬂia
17.1.1950 c

LUCRÆRILE DE ÎNSCRIERE A MOLDOVENILOR
EFECTUATE PESTE BUG DE INSTITUTUL CENTRAL
DE STATISTICÆ ÎN 1941–1943
În toamna 1941, Institutul a primit de la generalul Antonescu dispoziﬂia de
a pregæti o înscriere a moldovenilor de peste Bug, în vederea unei eventuale repatrieri. Cei 15 funcﬂionari care se cereau urmau sæ primeascæ mijloace de locomoﬂie
de la autoritæﬂile militare în decembrie. Institutul a decis utilizarea de liste, în care
sæ fie trecuﬂi nu numai capii de familie, ci øi membrii [acestora]. Ca date s°au
cerut, afaræ de nume øi prenume: vârsta, sexul øi profesiunea. Spre a evita
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eventualele recriminæri, cæ n°au fost înscriøi toﬂi moldovenii de pe teritoriul aflat
sub ocupaﬂie germanæ al Ucrainei de Sud, s°a decis: 1. sæ se cerceteze întreg
teritoriul, nu numai localitæﬂile cunoscute ca având populaﬂie moldoveneascæ, øi
sæ se ia în fiecare sediu de raion informaﬂii despre eventualii moldoveni din toate
localitæﬂile componente; 2. sæ se lege înscrierea de o distribuﬂie de daruri, care sæ
îngæduie alegerea moldovenilor din populaﬂia oraøelor øi sæ creeze un oarecare
interes al recensaﬂilor din sate faﬂæ de înscriere. Au fost tipærite imprimate speciale,
iar Consiliul de Patronaj a acordat întâi 20 000, apoi alte 15 000 pachete°dar (câte
douæ kg sare, un kg sæpun, zece pachete chibrite, cinci pachete tutun cal. III pentru
fiecare cap de familie øi câte 1/2 kg de zahar în plus familiilor cu copii mici)1.
Funcﬂionarii care au executat lucrærile de înscriere. Directorul general de
atunci al Institutului m°a însærcinat cu conducerea pe teren a lucrærii pe mine,
A. Golopenﬂia, pentru cæ ræmæsesem în Centralæ cu prilejul lucrærilor pe teren
anterioare øi pentru cæ proveneam din Institutul de Cercetæri Sociale. Funcﬂionarii
aleøi proveneau mai ales din Oficiul de Studii, care numæra mulﬂi tineri a cæror
mobilizare pentru lucru întâmpina dificultæﬂi. Au fost trimiøi pe teren în decembrie
1941: I. Apostol, N. Betea, Gh. Bucurescu, N. Economu, dr. Traian Georgescu,
C. Mænescu, N. Marin°Dunære, Ion Oancea, G. Popescu, G. Retegan, B. Øchiopu,
T. A. Stoianovici. În august 1942, urmætorii: I. Apostol (pânæ la sfârøitul anului
1942), O. Bârlea (pânæ la sfârøitul anului 1942), N. Betea, M. Biji (octombrie—
noiembrie 1942), Gh. Bucurescu (pânæ la sfârøitul lui 1942), Ion Chelcea (pânæ
în octombrie 1942), D. Corbea (pânæ la începutul lui 1943), D. Duﬂescu (pânæ la
1 octombrie 1942), N. Economu, M. Levente (pânæ în octombrie 1942), C. Mænescu
(pânæ la sfârøitul anului 1942), N. Marin°Dunære (pâna la 1 octombrie 1942),
C. Pavel, Øtefan Popescu (pânæ la începutul anului 1943), A. Raﬂiu, G. Retegan,
dr. Eugen Seidel, T.A. Stoianovici (pânæ în noiembrie 1942). Fluctuaﬂiile s°au
produs în urma îmbolnævirilor, încorporærilor, chemærilor la unitate.
Durata lucrærii. Dispoziﬂia de plecare a sosit la 19–20 decembrie 1941. La
22 [decembrie] întreaga echipæ a sosit la Tiraspol, de unde Marele Cartier a trimis°o
la Nikolaev în ziua de 24 decembrie 1941. Generalul român comandant de corp
staﬂionat acolo neputând obﬂine de la autoritæﬂile germane de ocupaﬂie autorizaﬂia
pentru efectuarea înscrierii moldovenilor, echipa a trecut pe la 10 ianuarie 1942
în târgul Valegoﬂulovo din Republica Moldoveneascæ. În aøteptarea sosirii
autorizaﬂiei au fost întreprinse cercetæri pe teren cu privire la localitate øi la
administraﬂia ruralæ sovieticæ, din iniﬂiativa mea. Autorizaﬂia nesosind pânæ la
sfârøitul lui februarie, echipa s°a întors la Bucureøti la începutul lui martie, când
zæpada a pornit sæ se topeascæ. Unii dintre membri au predat versiuni provizorii
sumare, alﬂii redactæri complete ale cercetærilor lor. Toate au fost comunicate de
Institut Preøedinﬂiei Consiliului.
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În iunie 1942, a sosit la Institut comunicarea cæ autoritæﬂile de ocupaﬂie civile
germane din regiunea ocupatæ în Republica Ucraina øi°au dat asentimentul pentru
lucrærile de înscriere. Luna iulie a trecut cu demersurile pentru obﬂinerea a trei
maøini øi a unui camion precum øi a primei tranøe de pachete°dar. În august 1942,
echipa a plecat din nou pe teren. Întinderea mare a teritoriului care trebuia parcurs,
împuﬂinarea funcﬂionarilor de pe teren, defectæri frecvente ale maøinilor, zæpada
øi dezgheﬂul, dificultæﬂile întâmpinate din partea diferitor autoritæﬂi germane de
ocupaﬂie au fæcut ca lucrærile sæ ajungæ la sfârøit abia în august 1943, puﬂin timp
înainte de ofensiva din toamna 1943.
Modul de lucru. Înainte de a începe [lucrul] pe teren s°a decis, pentru a da
mai multæ rigoare lucrærii, sæ se chestioneze øi mæsura în care se foloseøte în fiecare
familie moldoveneascæ înregistratæ limba maternæ (vorbesc ambii pærinﬂi øi copiii,
numai pærinﬂii, numai un pærinte, eventual nici unul). Constatærile au fost menﬂionate
în liste printr°un cod special de prescurtæri.
În oraøe, se obﬂinea un local, se fæcea publicitatea distribuﬂiei, iar dintre cei
ce se prezentau, cei recunoscuﬂi moldoveni prin vorba lor sau prin nume moldoveneøti primeau pachetul, semnau borderoul de primire øi dictau datele cerute în
listele de recensæmânt. La ﬂaræ se lua contact cu autoritæﬂile de raion øi se vizitau
localitæﬂile arætate de ele ca având locuitori moldoveni, care erau cæutaﬂi, primeau
darul øi erau înregistraﬂi. În satele compact moldoveneøti, înscrierea se fæcea prin
trecerea recensorului de la casæ la casæ, înscrierea moldovenilor øi læsarea unui
bon contra cæruia se elibera pachetul la un depozit ad°hoc.
La început, grupe de trei aveau în seamæ trei–patru sate, pe care le înregistrau
succesiv, iar mærfurile necesare pentru compunerea pachetelor li se aduceau cu
camionul. Cu împuﬂinarea membrilor, s°a ajuns la grupe de doi. Apoi, în regiunile
cu puﬂini moldoveni risipiﬂi øi în cele færæ moldoveni, câte un singur funcﬂionar
pleca în turneu øi stræbætea câteva raioane pânæ°øi termina provizia de daruri øi
se întorcea la bazæ. În timpul înscrierilor din regiunea Vosnessensk, Nikolaev,
Kerson, localitatea Kantakuzinka de pe malul drept al Bugului a servit drept centru
de îndrumare øi drept magazie principalæ. Mai târziu Golta, cartierul Pervomaiskului
de pe malul drept al Bugului.
In regiunea Vosnessensk, Nikolaev, Kerson lucrærile au fost executate în
septembrie–octombrie 1942, în regiunea Pervomaisk–Kirovograd–Alexandria în
noiembrie 1942–ianuarie 1943, în regiunea Dnepropetrovsk, în aprilie–mai 1943,
în Bazinul Doneﬂului în iunie–iulie 1943. În august ele au fost încheiate în
apropierea Doneﬂului, unde se afla frontul, cu puﬂin timp înainte de ofensiva
sovieticæ din toamna 1943.
Compunerea echipelor rurale de trei la începutul lucrærilor: – Apostol,
Bucurescu, Economu; — Chelcea, Duﬂescu, Marin°Dunære; — Øtef[an] Popescu,
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Levente, Raﬂiu; — Retegan, dr. Seidel, Bârlea (sau altcineva); — Betea, Corbea,
Mænescu. În oraøe lucra Pavel singur. Spre sfârøitul toamnei 1942, asocierile s°au
fæcut dupæ împrejuræri: Biji–Stoianovici, Øtefan Popescu–Raﬂiu, Levente–Øchiopu,
Economu–Apostol. În regiunea Dnepropetrovsk au lucrat izolat Golopenﬂia,
Retegan, Betea, în Donbass individual øi în diferite grupæri fortuite Economu,
Retegan, Raﬂiu, dr. Seidel, Golopenﬂia.
Comportarea pe teren. Potrivit unei înﬂelegeri luate de la început, nici unul
dintre membrii echipei n°avea sæ se comporte în „învingætor“, ci cu deferenﬂæ faﬂæ
de localnicii de orice neam. Înﬂelegerea aceasta a fost respectatæ de toatæ lumea.
Relaﬂiile cu autoritæﬂile germane de ocupaﬂie au fost numai oficiale øi reduse la
minim. S°a locuit la localnici, s°a mâncat la ei, iar gazdele au fost totdeauna despægubite, merindea a fost împærﬂitæ cu ei. În drum au fost luaﬂi totdeauna în maøini
atâﬂia drumeﬂi dintre cei care cereau câﬂi se putea. Când s°a ivit ocazia, au fost
ajutaﬂi pe sub mânæ øi evreii din diferite ghetouri din dreapta Bugului. Despre
ajutorul politic dat localnicilor de unii membri ai echipei, membri ai P.C.R.°ului,
sunt în drept sæ vorbeascæ cei în cauzæ.
Rezultatul lucrærilor. Rezultatul cercetærilor din Valegoﬂulovo îl constituie
urmætoarele redactæri definitive: N. Economu, Antropogeografia satului; N. Betea,
Psihologia socialæ a satului; C. Mænescu, Biografii tipice; G. Popescu, Convieﬂuirea dintre nationalitæﬂi øi mai multe redactæri provizorii consacrate administraﬂiei
øi economiei sovietice rurale; dr. Traian Georgescu, Serviciile sanitare; Ion Oancea,
Administraﬂia localæ; Gh. Bucurescu, Justiﬂia; Bucur Øchiopu, Colhozurile; A.
Golopenﬂia, Invæﬂæmântul public øi o notæ însoﬂitoare la toate cercetærile.
Rezultatul statistic al operaﬂiilor din august 1942–august 1943 este cuprins
în listele de familie ale înscrierii moldovenilor de peste Bug, care se gæsesc în
Arhiva Institutului øi într°o tabelare sumaræ pe localitæﬂi, care se gæseøte anexatæ
la un raport al Institutului cætre Preøedinﬂie din toamna 1943. S°au înscris între Bug
øi Doneﬂ aproximativ 120 000 moldoveni. S°a confirmat astfel cifra de aproximativ
360 000 moldoveni øi români pe teritoriul din 1926 al U.R.S.S. a recensæmântului
sovietic din acel an (Între Bug øi Nistru træiesc aproximativ 200 000, se gæsesc
grupe de oarecare importanﬂæ în Caucaz øi în jurul Vladivostokului, iar o parte dintre
moldovenii dintre Bug øi Doneﬂ erau sub arme în 1942–1943 sau evacuaﬂi spre
Ræsærit). Datele cu privire la mæsura în care este folositæ limba maternæ în familiile
moldoveneøti øi mixte n°au fost prelucrate, deøi ar putea oferi indicaﬂii interesante
în domeniul statisticii nationalitæﬂilor.
Rezultatul cercetærilor nestatistice îl constituie notiﬂele øi textele folclorice
adunate de I. Apostol, O. Bârlea, A. Golopenﬂia, G. Retegan. Ele sunt toate
neredactate, cu excepﬂia unui numær de colinde øi de poezii populare publicate

112

SOCIOLBUC

într°un numær din vara anului 1943 al „Revistei Fundaﬂiilor“ de A. Golopenﬂia øi
Ion Apostol2. M. Levente a redactat o notæ despre mecanismul de populare al stepei
prin cætune (hutori) la sud de Kirovograd, care a fost depus în arhiva Oficiului
de Studii. Doctorul E. Seidel a redactat mai multe note lingvistice care au apærut
în Buletinul Societæﬂii Linguistice3 Române, anii 1943–1945. Prof. C. Bræiloiu a
înregistrat muzicæ popularæ pe un numær de suluri4 øi de discuri, care se gæsesc
la Arhiva de Folclor. Dintre fotografii, cele luate de unul dintre fotografii Institutului
se gæsesc probabil în arhiva de cliøee a acestuia. Cliøeele øi fotografiile în negru
luate de N. Economu s°au præpædit cu prilejul bombardamentului din 4 aprilie,
când locuinﬂa acestuia (Calea Griviﬂei) a ars. Câteva sute de metri de film documentar (costume vechi, case, peisaj), luate de un operator al Ministerului Informaﬂiilor, se gæsesc probabil în filmoteca Ministerului. Din cusæturile schimbate
pe textile øi tricotaje, sæpun în regiunile Vosnessensk, Kirovograd, Dnepropetrovsk,
Donbass, cele dintâi, expuse la Institut øi apoi oferite Muzeului de Artæ Naﬂionalæ,
au fost restituite de acesta Institutului în toamna 1944, spre a fi restituite U.R.S.S.
o datæ cu cærﬂile de provenienﬂæ sovieticæ din biblioteca Institutului. Cele din regiunea Donbass, care nu apucaseræ a fi duse în iarna 1943/1944 Muzeului de Artæ
Naﬂionalæ, se gæsesc în pæstrarea mea, în aøteptarea gæsirii omului care sæ asume
facerea formelor pentru inserarea lor în colecﬂiile Muzeului de Artæ Naﬂionalæ.
Prof. Oprescu, directorul acestui Muzeu, a fost informat de mine asupra existenﬂei
lor. Câteva zeci de fotografii (port, peisaj, etnografie) mærite øi lipite pe carton
cu prilejul expoziﬂiei din Institut, se gæsesc probabil la administraﬂia Institutului.
21.1.1950 a

LUCRÆRILE DE REPATRIERE DE MOLDOVENI DE PESTE
BUG DIN IARNA 1943/1944, LA CARE AU PARTICIPAT
DELEGAﬁI AI INSTITUTULUI

În octombrie 1943, Institutul Central de Statisticæ a primit dispoziﬂie de la
Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri sæ punæ la dispoziﬂia Guvernæmântului fostei
„Transnistrii“ numærul de funcﬂionari, dintre cei care au participat la lucrærile de
înscriere a moldovenilor de peste Bug, care i se va cere, pentru lucrærile de repatriere
pe care le executa acesta. Dupæ oarecare obiecﬂii, Institutul a dat urmare, mai ales
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cæ s°au pus la dispoziﬂie în acest scop mijloace de locomoﬂie, care urmau sæ°i ræmânæ
dupæ lucrare (un autocamion øi trei maøini de campanie Steyr). Au fost trimisi
opt funcﬂionari: A. Golopenﬂia øef, N. Betea, A. Raﬂiu, G. Retegan øi dr. Seidel
din funcﬂionarii care participaseræ la lucrærile de înscriere øi, pentru cæ ceilalﬂi erau
împiedicaﬂi de diferite motive, în plus Iuliu Mælinaø, Al. Nistor øi Al. Væsieø. Aceøtia
s°au prezentat la Odessa pe la sfârøitul lui octombrie 1943.
Lucrærile intenﬂionate de Guvernæmânt erau urmætoarele: 1) transferarea celor
aproximativ 8 000 moldoveni aduøi din regiunea Kuban1 de un Corp de Armatæ
român în aprilie 1943 øi asezaﬂi în regiunea Râbniﬂa, în unele sate evacuate în acest
scop, în satele pustii foste germane din sudul Basarabiei; 2) controlul celor ce
voiau sæ intre la punctele de trecere peste Bug øi admiterea numai a moldovenilor
originari de oriunde øi a ucrainenilor øi ruøilor de pe teritoriul dintre Bug øi Nistru.
Se încheiase o înﬂelegere cu autoritæﬂile civile de ocupaﬂie germane de peste Bug,
ca acestea sæ înlesneascæ trecerea pe teritoriul de sub ocupaﬂie româneascæ a tuturor
moldovenilor care ar cere acest lucru.
Funcﬂionarii proveniﬂi din Institut au fost repartizaﬂi astfel: Al. Væsieø pe lângæ
organele Guvernæmântului de peste Nistru, care se ocupau cu trecerea în Basarabia
de Sud a moldovenilor veniﬂi din Kuban, A. Raﬂiu pe lângæ organele
Guvernæmântului de dincoace de Nistru, care se ocupau de aøezarea lor; G. Retegan,
Al. Vidican øi Al. Mælinaø, fiecare într°una din Comisiile de trecere constituite
la Golta, Vosnessensk øi Nikolaev; N. Betea, dr. Seidel, legætura între autoritæﬂile
germane de peste Bug øi cele româneøti pentru a rezolva problemele de transfer
a banilor øi a înlesni obﬂinerea mijloacelor de transport pentru moldovenii care
ar fi cerut, prin intermediul autoritæﬂilor de ocupaﬂie germane, trecerea peste Bug.
Transferarea moldovenilor din Kuban de la Râbniﬂa în Basarabia de Sud s°a
fæcut. Înﬂelegerea dintre Guvernæmântul românesc din Odessa øi cel de la Nikolaev
n°a fost aplicatæ, pentru cæ numai câteva sute de familii, majoritatea venite individual, au fost triate la punctele de trecere menﬂionate. Au mai fost admiøi de aceste
comisii la trecere 1 000–2 000 ucraineni originari din regiunea Odessa øi Republica
Moldoveneascæ.
În februarie 1944, frontul ajungând în apropierea Bugului, întreagæ aceastæ
activitate a luat sfârøit øi funcﬂionarii respectivi s°au întors la Institut, dupæ ce
plecaseræ o datæ cu personalul fostului Guvernæmânt.
A. Golopenﬂia
21 ianuarie 1950 b
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DECLARAﬁIE / INSTRUCﬁIUNI DATE ECHIPEI DE
ÎNSCRIERE A ROMÂNILOR DE LA EST DE BUG

Subsemnatul Anton Golopenﬂia, de profesiune fost funcﬂionar, ultimul
domiciliu Bucureøti, str. Dr. Lister 7, întrebat fiind declar urmætoarele:
1. Ce instrucﬂiuni a primit echipa de sub conducerea d°tale la plecarea în
Ucraina, pentru recenzarea moldovenilor de peste Bug?
Dupæ primirea dispoziﬂiei de a executa aceastæ lucrare (prin octombrie 1941)
s°a stabilit în mai multe consfætuiri tehnica de lucru care urma sæ fie folositæ. S°a
ajuns la urmætoarele hotærâri spre a garanta un grad satisfæcætor de exactitate pentru
rezultate: 1. A parcurge întregul teritoriu de sub ocupaﬂie germanæ din oblastiile
cunoscute ca având populaﬂie moldoveneascæ, nu numai localitæﬂile cunoscute din
literatura etnograficæ sau istoricæ ca având populaﬂie moldoveneascæ. Urma sæ se
treacæ la reøedinﬂa fiecærui raion de pe teritoriu øi sæ se întrebe dacæ existæ locuitori
moldoveni, iar cei indicaﬂi de autoritæﬂi urmau sæ fie cæutaﬂi øi înscriøi, 2. A lega
înscrierea de o distribuire de daruri, care sæ facæ cu putinﬂæ alegerea moldovenilor,
mai ales în oraøele mari, dar care sæ asigure o oarecare bunævoinﬂæ pentru lucrare
øi în comunele rurale, 3. Imprimatul urma sæ se limiteze la chestiunile strict esenﬂiale
în perspectiva statisticii nationalitæﬂilor: nume, prenume, vârstæ, sex, profesiune.
Mai târziu s°a adæugat øi o calificare a mæsurii în care este folositæ limba
moldoveneascæ în familia respectivæ: o vorbesc toﬂi membrii, numai pærinﬂii, numai
un pærinte (cæsætorii mixte), nici un membru (familii cu nume româneøti, care se
prezentau spre a lua darul, dar nu vorbeau moldoveneøte). Urmau sæ fie înscriøi
nu numai capii de familie, ci øi fiecare membru în parte. Nu°mi aduc aminte dacæ
în dispoziﬂia iniﬂialæ sau în dispoziﬂiile primite ulterior de doctorul Manuila figura
cerinﬂa de a consemna starea de spirit a populaﬂiei. Pe teren nu s°au cerut înregistræri
de acest fel. Materialul pe care echipa trimisæ sæ execute lucrarea trebuia sæ°l aducæ
øi predea consta în liste de familii moldoveneøti completate øi în nimic altceva.
2. Ce instrucﬂiuni speciale aﬂi primit?
N°am primit instrucﬂiuni speciale de la Institut.
3. Ce instrucﬂiuni politice aﬂi primit?
În Institut nu ni s°au dat, iar la alte autoritæﬂi n°am fost chemaﬂi, ca sæ primim
astfel de instrucﬂiuni. Sarcina noastræ a fost exclusiv de documentare statisticæ.
4. Ce puncte cuprindea formularul?
Formularul utilizat, o listæ de populaﬂia moldoveneascæ, cuprindea urmætoarele
rubrici: nume, prenume, sex, vârstæ, stare civilæ, profesiune øi observaﬂii.
5. Ce instrucﬂiuni aﬂi primit în legæturæ cu completarea acestui formular?
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Nu am fost trimiøi sæ facem înregistrarea neapærat trecând de la casæ la casæ,
în satele compact moldoveneøti. De cele mai multe ori, s°a procedat astfel. Uneori,
când era grabæ, s°a procedat altminteri. Au fost convocaﬂi la colhozuri øi primærii
moldovenii øi înscriøi toﬂi cei ce se prezentaseræ, færæ ca sæ se poatæ verifica, tot
aøa de bine ca în cazul întâi, cæ nu subzistæ omisiuni. În oraøe, s°a procedat în
modul al doilea: se înscriau cei ce veneau la magaziile de distribuﬂie.
6. Ce instrucﬂiuni ai dat d°ta personal pentru completarea acestor formulare?
Afaræ de explicaﬂiile tehnice, am atras totdeauna atenﬂia ca sæ se evite cu grijæ
tot ce ar putea scædea calitatea lucrærii: înscrierile de nemoldoveni mai ales.
7. Ce misiuni politice aﬂi primit?
O datæ cu pachetul de dar se împærﬂea øi o foaie în ofset, care avea pe o paginæ
câteva vederi din România, iar pe pagina cealaltæ un text tipærit cu [litere] chirilice
„Fraﬂi moldoveni“ øi, atunci când existau, poze ale generalului Antonescu øi ale
fostului Rege Mihai. Tipærirea foii în ofset øi distribuirea ei ca o explicaﬂie la pachet
a fost stabilitæ atunci când Consiliul de Patronaj a acceptat propunerea
Institutului Central de Statisticæ ca sæ acorde câte un pachet°dar fiecærei familii
moldoveneøti, spre a înlesni executarea lucrærii, care i se ordonase de Preøedinﬂie.
Foaia a fost scoasæ de Ministerul Propagandei. Nu°mi aduc aminte ca sæ fi fost
vorba atunci, în faza pregætirilor, øi de pozele mareøalului Antonescu, fostului Rege
Mihai. Acestea au apærut la Odessa în depozitul de mærfuri pentru daruri, alæturi
cu foaia în ofset. Nu°mi aduc aminte de adresa prin care s°a cerut distribuirea lor.
Am dispus ca la fiecare transport de pachete°dar sæ se adauge øi o cantitate de
foi øi de portrete øi am spus funcﬂionarilor ca sæ le împærﬂeascæ øi pe acestea. O
cantitate dintre portrete, care a ræmas, a fost adusæ înapoi la Bucureøti øi se gæsea
în baraca cu materiale din curtea Øerban Vodæ, pânæ când, cu prilejul unei clæci
din 1947, au fost aruncate.
8. Ce instrucﬂiuni ai dat d°ta echipelor în legæturæ cu completarea formularelor?
Am cerut corectitudinea cea mai deplinæ.
9. Ce trebuiau sæ cuprindæ rapoartele date d°tale de øefii echipelor?
Nu exista un øablon de raport. Când necesitatea se ivea, øi ocazia de a transmite,
primeam rapoarte sau bilete, în care mi se comunica stadiul lucrærilor øi mai ales
nevoile: câte pachete°dar mai trebuiau aduse sau ziua când era nevoie ca sæ vie
camionul ca sæ mute o echipæ dintr°un sat într°altul etc.
10. Ce instrucﬂiuni politice aﬂi primit ulterior?
Caut sæ°mi amintesc dacæ n°am primit în intervalul august–decembrie 1942
la teren o dispoziﬂie de a stabili øi starea de spirit a populaﬂiei moldoveneøti. Am
fost întrebat asupra unei scrisori sau dispoziﬂii a generalului Antonescu, de care
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nu°mi pot aminti. Sæ fi cuprins aceasta dispoziﬂia menﬂionatæ? Deøi fac eforturi
încæ de dimineaﬂæ, nu am ajuns sæ°mi limpezesc amintirea în aceastæ privinﬂæ.
11. Ai primit rapoartele de la membrii echipelor, în care se descrie starea
de spirit a moldovenilor?
Da. Unele, ale lui Øtefan Popescu, au fost menﬂionate în cursul anchetei. Dupæ
Cræciunul 1942, adicæ în cursul anului 1943, când numærul funcﬂionarilor de pe
teren a scæzut, nu s°au întocmit rapoarte de acest fel.
12. Numai rapoartele lui Øtefan Popescu oglindeau starea de spirit?
Cred cæ au mai existat øi altele din aceeaøi epocæ: înainte de sfârøitul anului
1942, dar nu mi le amintesc.
13. Ai primit rapoarte din partea membrilor echipei în care se descria gradul
de mulﬂumire sau nemulﬂumire a moldovenilor faﬂæ de regimul sovietic?
Rapoartele despre care vorbesc la punctul anterior øi pe care nu mi le pot
aduce aminte cuprindeau, e mai mult decât probabil, descrieri de acest fel.
14. Ai primit rapoarte în care se aræta dorinﬂa moldovenilor de a emigra
spre a scæpa de sub regimul boløevic?
Nu pot sæ indic un anume raport în care sæ se fi fæcut acest lucru. Este posibil
ca sæ fi figurat în unele rapoarte aceastæ afirmaﬂie.
15. Dacæ au existat asemenea rapoarte, din dispoziﬂia øi instrucﬂiunile cui
au fost scrise aøa?
Neapærat nu din dispoziﬂia øi instrucﬂiunile mele. M°am dedicat cercetærilor
øi documentærii sociale øi este regula mea de viaﬂæ de a evita orice denaturare a
faptelor culese, oricare ar fi ele, chiar øi de naturæ politicæ.
16. Ai primit rapoarte de la membrii echipelor, în care se menﬂionau numærul
membrilor de partid, candidaﬂilor øi comsomoliøtilor din localitatea despre care
se vorbea în raport?
Da. Mi°a fost arætat un astfel de raport, în cursul anchetei. Neamintindu°mi°le
bine pe celelalte, nu pot afirma cæ în ele s°au gæsit sau au lipsit indicaﬂii de acest
fel.
17. În instrucﬂiunile date membrilor echipei ai indicat ca sa fie culese øi aceste
date?
Nu am amintirea de a le fi dat; dar nu pot afirma nici cæ nu le°am dat,
neizbutind sæ°mi clarific amintirile cu privire la rapoartele ce s°au dat înainte de
sfârøitul anului 1942.
A. Golopenﬂia
3 februarie 1950
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DECLARAﬁIE / DESCRIEREA STÆRII DE SPIRIT A
POPULAﬁIEI MOLDOVENEØTI DE LA EST DE BUG

Subsemnatul Anton Golopenﬂia, de profesiune fost funcﬂionar, ultimul
domiciliu str. Dr. Lister 7, Bucureøti, întrebat fiind declar urmætoarele:
1. A existat o dispoziﬂie pentru a descrie starea de spirit a populatiei moldoveneøti de peste Bug?
Sunt sigur cæ n°a existat în cursul anului 1943. Færæ a avea amintirea ei precisæ,
cred cæ a existat una la sfârøitul toamnei 1942. Nu°mi pot grupa altminteri faptele
discutate în declaraﬂia de ieri. Aceastæ dispoziﬂie n°a fost, în mod categoric, o
scrisoare a mareøalului Antonescu adresatæ mie sau comunicatæ mie în original
de directorul Institutului. Putea fi numai citarea unei rezoluﬂii sau dispoziﬂii primite
de la Preøedinﬂie pe raportul meu de la Kantakuzinka sau o altæ hârtie a Institutului,
trimisæ într°o notæ cætre mine a doctorului Manuila. Spre a o executa, o voi fi arætat
funcﬂionarilor, care ajungeau la Golta dupæ terminarea câte unui grup de sate,
cerându°le sæ se conformeze. Øtefan Popescu va fi fost printre aceøtia, cæci el s°a
întors dupæ cæderea primei zæpezi, împreunæ cu Raﬂiu, dintr°un lung turneu în
raioanele dinspre Gaivoron de pe malul stâng al Bugului. Dupæ toatæ cunoøtinﬂa
pe care o am a comportærii lui, dintr°un contact strâns de peste zece ani, sunt
categoric sigur cæ nu putea veni cu declaraﬂii despre starea de spirit din proprie
iniﬂiativæ. Dupæ vederea unei dispoziﬂii însæ, cu firea lui, putea scrie cu oarecare
dezinvolturæ ceea ce credea cæ doresc cei ce au dat dispoziﬂia, adicæ Preøedinﬂia.
De vreme ce în 1943 nu au fost întocmite astfel de declaraﬂii, ci materialul pe
care°l predam se mærginea cu certitudine la formularele completate, cred cæ am
gæsit modalitatea de a înlætura obligaﬂia de a întocmi astfel de rapoarte printr°un
demers care înlætura problema curând dupæ ce a fost pusæ. Împrejurarea cæ
amintirile mele în aceastæ privinﬂæ sunt imprecise, pe când în alte aspecte ale
cercetærii vii, este un indiciu, cred, cæ aceste rapoarte asupra stærii de spirit au
constituit un episod, øi anume unul puﬂin plæcut.
2. Au existat dispoziﬂii date de d°ta sau de altcineva pentru ca sæ fie studiate
colhozurile?
În etapa vara 1942–vara 1943 n°au mai fost cerute studii speciale în genere
pentru Institut øi, în consecinﬂæ, nici studii despre colhoz. Invitaﬂia mea de la început,
ca sæ întocmim tabloul sumar al satelor cu populaﬂie moldoveneascæ, nu putea
avea drept urmare decât câteva menﬂiuni generale asupra numærului colhozurilor
din sat, membrilor, averii, dar nu analize mai amænunﬂite. Cei ce vor fi cules material
pentru astfel de analize au procedat din iniﬂiativa lor, în cadrul invitaﬂiei generale,
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pe care o repetam, ca fiecare, în mæsura posibilului, sæ facæ pe lângæ lucrarea oficialæ
øi cercetærile care°l intereseazæ. Astfel de cercetæri sau culegeri de material nu
erau însæ considerate ca aparﬂinând Institutului, ci drept proprietate øtiinﬂificæ a
cercetætorului.
3. Când s°au cerut studii speciale øi ce fel de studii?
În etapa ianuarie–februarie 1942, când funcﬂionarii trimiøi pe teren n°au putut
începe lucrul øi s°au retras în aøteptare în comuna Valea Goﬂulovo1 din Republica
Moldoveneascæ, spre a nu ræmâne inactivi, am cerut din iniﬂiativæ proprie ca sæ
se întreprindæ de fiecare în specialitatea lui cercetæri cu privire la 1. comunæ
(capitolele pentru o monografie a comunei), 2. administraﬂia sovieticæ ruralæ (învæﬂæmânt, sænætate, justiﬂie, economie–colhozuri, finanﬂe, administraﬂie localæ). Aceste
cercetæri, efectuate în orele de serviciu, au fost considerate ca aparﬂinând Institutului
øi redactærile provizorii sau definitive predate la întoarcerea în Capitalæ.
În etapa vara 1942–vara 1943, am considerat øi s°a considerat din partea
Institutului cæ funcﬂionarii trimiøi pe teren îøi îndeplinesc serviciul executând
lucrærile de numærætoare ce li se atribuiau øi cæ cercetærile pe care eventual le°ar
mai întreprinde sunt lucrærile lor personale. Date fiind greutæﬂile mai mari, numærul
din ce în ce mai scæzut, în aceastæ etapæ, timpul øi energia suplimentaræ nu ajungeau
pentru culegeri mai ample, care sæ facæ cu putinﬂæ studii. S°au cules frânturi, ceva
folclor, fapte auzite de la gazde sau întâmplætor.
A. Golopenﬂia
4 februarie 1950

DECLARAﬁIE / INSTRUCﬁIUNI DATE ECHIPEI DE
ÎNSCRIERE A ROMÂNILOR DE LA EST DE BUG

Subsemnatul Anton Golopenﬂia, de profesiune fost funcﬂionar, ultimul
domiciliu str. Dr. Lister 7, Bucureøti, întrebat fiind, declar urmætoarele:
1. Ce instrucﬂiuni aﬂi primit în vederea însærcinærii, [pe] care aﬂi avut°o, de
a înscrie pe moldovenii de peste Bug?
Instrucﬂiunile propriu°zise priveau însæøi misiunea statisticæ. Consistau în
planul de lucru, aøa cum fusese el elaborat într°o serie de discuﬂii, care au urmat
primirii dispoziﬂiei de a°i numæra pe moldovenii de peste Bug din partea Preøedinﬂiei
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Consiliului. Planul de lucru prevedea: 1. Utilizarea unui imprimat anume, Lista
familiilor moldoveneøti de peste Bug, în care se treceau atât capul de familie cât
øi fiecare membru. Se cereau numai datele personale esenﬂiale: [1.] Numele øi
prenumele, vârsta, sexul, starea civilæ, situaﬂia în familie, ocupaﬂia. [2.] Numærarea nu numai a moldovenilor træitori în aøezæri compacte ci øi a celor ræzleﬂi
din oraøe øi localitæﬂi rurale. Urmau deci sæ fie vizitate nu numai localitæﬂile cunoscute drept moldoveneøti din lucrærile istorice øi de etnografie, ci øi fiecare reøedinﬂæ
de raion din oblastiile aflate în sudul Republicii Ucraina. Toﬂi moldovenii indicaﬂi
de autoritæﬂile raionale ca aflându°se pe teritoriul lor urmau sæ fie cæutaﬂi øi înscriøi.
[3.] Spre a°i face pe moldovenii din oraøele mai mari sæ se prezinte la înscriere
øi, la fel, spre a asigura un oarecare interes faﬂæ de înscriere în comunele rurale,
înscrierea urma sæ fie însoﬂitæ de distribuirea unui pachet°dar, pe care l°a acordat
Consiliul de Patronaj, la cererea Institutului de Statisticæ. [4.] Ca rezultat al lucrærii,
urmau sæ fie predate imprimatele completate în toate raioanele din sudul Republicii
Ucraina aflate între Bug øi front.
Au apærut øi unele instrucﬂiuni complementare, care decurgeau din faptul cæ
Institutul fusese nevoit sæ recurgæ la concursul Consiliului de Patronaj øi cæ apæruse
pe plan øi Ministerul Propagandei. Mærfurile din care se constituiau pachetele°dar
au fost gestionate pânæ la începutul anului 1943 direct de delegaﬂi ai Consiliului
de Patronaj, care aveau o magazie la Odessa, apoi la Kantakuzinka øi în sfârøit
la Golta. Mærfurile primite se decontau faﬂæ de aceøtia prin borderouri semnate
de fiecare moldovean primitor øi vizate de autoritæﬂile comunale øi raionale. De
la începutul anului 1943, Consiliul de Patronaj a renunﬂat sæ trimitæ aceøti delegaﬂi
øi preda Institutului mærfurile în gara de expediﬂie, iar decontarea se fæcea trimiﬂând
borderourile la Bucureøti. Pachetele erau însoﬂite, ca de o explicaﬂie, de un manifest,
care avea pe o paginæ câteva vederi în ofset din România, iar pe cealaltæ un text
tipærit cu [litere] chirilice „Fraﬂi moldoveni“. Distribuirea acestui manifest s°a stabilit în discuﬂiile dintre Institut øi Patronaj. El urma sæ fie tipærit de Ministerul
Propagandei. O datæ cu pachetele cu manifeste, Ministerul Propagandei a expediat
øi pachete cu cærﬂi poøtale având pe ele portretul generalului Antonescu øi al fostului
Rege Mihai. O datæ cu mærfurile pentru pachete am primit de la delegaﬂii Patronajului øi manifestele øi portretele. Nu°mi aduc aminte dacæ am primit vreun ordin
scris, cæ trebuie sæ distribuim øi portretele. De vreme ce le primisem, trebuiau
distribuite. N°am primit cu plæcere propaganda prin distribuﬂie de portrete øi, la
sfârøitul lucrærii, am ræmas cu o cantitate considerabilæ nedistribuitæ. Astfel, s°au
alæturat pe lângæ misiunea statisticæ, o misiune de asistenﬂæ: distribuirea pachetelor øi o misiune de propagandæ: distribuirea manifestului „Fraﬂi moldoveni“,
îndeajuns de moderat ca ton, în raport cu împrejurærile, øi a portretelor.

120

SOCIOLBUC

Amintirile mele nu sunt limpezi cu privire la o altæ misiune, complementaræ,
care a apærut spre sfârøitul toamnei 1942 øi care a încetat de la începutul anului
1943. Am aflat, pare°se, dintr°o notæ a directorului general al Institutului, care
reproducea o rezoluﬂie sau dispoziﬂie primitæ de la Preøedinﬂie, cæ trebuie sæ
consemnæm starea de spirit politicæ a localitæﬂilor unde au fost numæraﬂi moldovenii.
2. Ce instrucﬂiuni aﬂi dat funcﬂionarilor care væ ajutau pe teren, în cursul
însærcinærii pe care aﬂi avut°o, de a înscrie pe moldovenii de peste Bug?
Am trimis instrucﬂiunile tehnice statistice, stæruind cu hotærâre ca înscrierile
sæ redea strict realitatea. Spre a crea un mijloc de control, am imaginat, în discuﬂiile
din momentul începerii lucrærii, un cod pentru consemnarea mæsurii în care este
folositæ limba moldoveneascæ de familiile care se declaræ moldoveneøti (vorbesc
toﬂi membrii, numai pærinﬂii, numai un pærinte, nici un membru), prin care a fost
calificatæ fiecare familie înscrisæ.
Am cerut sæ se întocmeascæ tablouri sumare sociologice ale satelor cu mai
mulﬂi moldoveni, unde s°a lucrat timp de mai [multe] zile, ceea ce fæcea cu putinﬂæ
o oarecare informare. Tot în cursul discuﬂiilor din momentul pornirii lucrului pe
teren de la Kantakuzinka. Nu°mi amintesc dacæ, în exemplificærile pe care le°am
dat, a figurat cumva numærul membrilor de partid foøti în sat înainte de izbucnirea
ræzboiului, ca indice pentru nivelul politic. N°am dat o schemæ scrisæ a capitolelor
pe care ar urma sæ le cuprindæ aceste tablouri. Mæsura aceasta nu s°a impus. N°am
insistat øi în anul 1943 nici nu s°a mai vorbit de ele. Nu°mi aduc aminte care echipe
au dat tablouri de satele înscrise øi care nu, pentru cæ ele s°au confundat tot mai
mult cu simplele rapoarte de lucru în care, pe lângæ numærul de familii înscrise,
numærul de suflete, numærul de pachete necesar pentru satul viitor, mai intervenea
câte un cuvânt–douæ despre sat.
Am comunicat mecanismul de distribuire øi decontare a pachetelor°dar1. Mecanismul de distribuire era conceput în perspectiva înscrierii moldovenilor, fæcutæ
în cadrul unei treceri de la casæ la casæ. Dupæ înscriere i se læsa familiei un bon
pe un imprimat anume tipærit, cu care se prezenta la magazia unde se împærﬂeau
la anumite ore pachetele. În vederea decontærii trebuia luatæ semnætura primitorului,
viza primæriei øi a raionului.
Am mai dat indicaﬂii cu privire la comportare. A evita poza de „învingætor“.
Dimpotrivæ, a se comporta cu omenie, a fi corect cu gazdele øi cu toﬂi cei de la
care se cer servicii2.
Dispoziﬂia privitoare la „starea de spirit“ mi se pare cæ am transmis°o funcﬂionarilor pe mæsuræ ce veneau la Golta (în numærul acestora a fost Øtefan Popescu
care, întors dintr°un turneu de câteva sæptæmâni, prin decembrie a plecat la
Bucureøti) sau îi întâlneam. Nu°mi amintesc de la cine am primit note de acest
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cuprins. Nedatorindu°se iniﬂiativei mele, le°am trimis probabil Directorului
Institutului. Nu°mi aduc aminte pe ce cale s°a ajuns ca dupæ Cræciun, în 1943, sæ
nu mai fie vorba de aceastæ misiune°anexæ.
3. Care era regimul cercetærilor sociologice întreprinse de funcﬂionarii care
au participat la lucrærile de înscriere ale românilor de peste Bug?
Cercetærile întreprinse, în ianuarie–februarie 1942, în comuna Valegoﬂulovo
din Republica moldoveneascæ au fost socotite întreprinse de Institut øi proprietatea
Institutului. Dimpotrivæ, în cursul lucrærilor propriu°zise de înscriere, cercetærile
erau facultative øi considerate drept lucræri personale ale autorilor.
Am recomandat cu fiecare prilej colaboratorilor mei sæ nu scape ocazia de
a consemna faptele de oarecare interes øtiinﬂific care ajung la cunoøtinﬂa lor øi
discutam cu plæcere observaﬂiile lor øi ale mele. Dificultatea lucrului a fæcut ca,
în aceastæ fazæ, sæ nu se fi ajuns la cercetæri mai mari. S°au cules ocazional frânturi,
folclor, fapte istorice, informaﬂii disparate care, mai toate, au ræmas neredactate,
în stadiul de notiﬂe. Am fæcut la Bucureøti, la Cræciun, în 1942, când mai toﬂi
participanﬂii lucrærii se gæseau în Capitalæ, definitiv întorøi sau veniﬂi în permisie,
o tentativæ de a stimula redactærile, propunând ca sæ publicæm în numærul urmætor
al „Sociologiei româneøti“ numai material cules peste Bug3. Ne°am înﬂeles ca
fiecare sæ dea ce are: tablouri de sate, articole consacrate anumitor teme din viaﬂa
economicæ, culturalæ, istoria satelor de peste Bug. Øtefan Popescu, secretarul de
redacﬂie, culegea materialul. Planul acesta a eøuat. Parte pentru cæ s°a adunat puﬂin
material, øi de valoare inegalæ, parte pentru cæ s°a renunﬂat în genere la idee.
N°am cerut nimænui în mod oficial sæ întreprindæ anume cercetæri, despre
colhozuri sau alte teme. Redactærile tratând aceastæ temæ sau altele s°au fæcut,
eventual, în vederea tipæririi în numærul din „Sociologie româneascæ“.
Cercetærile personale întreprinse în timpul înscrierii moldovenilor de peste
Bug mi se comunicau din camaraderie øtiinﬂificæ øi nu din obligaﬂie de serviciu.
Redactærile fæcute înainte de întoarcerea mea pe teren în februarie 1942, în vederea
tipæririi în „Sociologie româneascæ“, mi°au fost arætate în calitate de redactor al
acelei reviste. Pe cele predate lui Øtefan Popescu ulterior, nu le°am væzut, cæci
în septembrie 1942, cînd m°am întors, renunﬂasem demult la ideea numærului din
„Sociologie“ cu articole despre moldovenii de peste Bug.
Completare la 1. În primævara 1942, în oblastia Dnepropetrovsk, la înscrierea
familiilor moldoveneøti, a mai apærut temporar o misiune anexæ din partea
Institutului. Dintre colaboratorii mei, doctorul Seidel øi G. Retegan øi°au dat seama,
cu prilejul unui demers pentru schimbare de cauciucuri de maøinæ la depozitul
militar german de anvelope de la Dnepropetrovsk, cæ øeful depozitului ar fi gata
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sæ dea un numær de cauciucuri în schimbul a diferite articole de îmbræcæminte øi
alimente pentru familia lui. Am comunicat faptul Institutului, care se gæsea într°o
crizæ acutæ de cauciucuri. Ocazia a fost apucatæ cu ambele mâini øi mi s°au trimis
douæ læzi cu articole care interesau pe cæpitanul øef de depozit: ciorapi, stofæ, pânzæ,
slæninæ, brânzæ, vin øi coniac øi însærcinarea de a obﬂine cât mai multe cauciucuri
øi anvelope. M°am achitat, ajutat de colaboratorii menﬂionaﬂi, øi am trimis
Institutului cele câteva zeci de cauciucuri øi anvelope de dimensiunile care°i
interesau pe care le°am obﬂinut.
A. Golopenﬂia
5 februarie 1950 a

DECLARAﬁIE / INTERESUL ØTIINﬁIFIC
AL MATERIALULUI CULES LA EST DE BUG

Subsemnatul A. Golopenﬂia, de profesiune fost funcﬂionar, cu ultimul domiciliu
în Bucureøti, str. Dr. Lister 7, declar urmætoarele:
L°am rugat, în vara 1947, când se vorbea cæ voi fi comprimat, pe D. Ursu,
bibliotecarul Institutului de Statisticæ, sæ ia în pæstrare cele, mi se pare, trei pachete,
unul mai mare øi douæ mici, în care pusesem rezultatele øtiinﬂifice ale lucrærilor
de peste Bug, pe care le pæstram într°un saltar al clasoarului meu, precum øi un
teanc de hârtii privind aceste lucræri. Pe acestea mi le°a dat doctorul Manuila, în
aceeaøi varæ, spunând cæ nu vrea sæ le mai ﬂinæ în arhiva lui. Pachetele cuprind,
pe cât îmi amintesc, redactærile de la Valegoﬂulovo øi diferite alte materiale privitoare la moldovenii de peste Bug, precum øi un carnet al meu cu note de pe teren.
Cusæturile de la moldovenii de peste Bug, procurate prin schimb, contra pânzeturi, tricotaje, sæpun øi zahær, le°am transportat la mine acasæ, de la Institut, unde
se aflau, în aceeaøi varæ 1947. Ele se gæsesc: în saltarul de jos din dreapta al
dulapului negru cu garderoba mea, într°un sac aflat în cæmaræ øi într°un sac aflat
în lada mare din cæmæruﬂa cu cærﬂi din subsol. Cheile de la aceasta øi de la dulapul
negru se gæsesc în legætura de chei ce se afla asupra mea în momentul arestærii.
Pe raftul întâi de lângæ uøa din camera cu cærﬂi a locuinﬂei, poliﬂa a doua la
margine, în vraful de carnete, se gæseøte øi un carnet subﬂire, format mai mare,
cu una din scoarﬂele pepit ruptæ, completat cu cernealæ verzuie. Cuprinde notele,
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mai ales folclor, culese în convorbirile avute la Nikolaev, între 25 decembrie
1941–10 ianuarie 1942, cu câﬂiva moldoveni originari din regiunea Vosnessensk.
Apoi, în vraful de cærﬂi mari culcate de pe poliﬂa din mijloc a raftului al treilea
dinspre uøæ, se gæseøte, într°un dosar, traducerea unui fragment din lucrarea lui
Ap. Skalkovskii, de prin 1830, Istoria Novorossiiskogo Kraia. Tot acolo se mai
gæsesc, broøate albastru, traducerile a una–douæ broøuri cu date statistice privind
naﬂionalitæﬂile din Ucraina.
Ca material øtiinﬂific de peste Bug, mai am acasæ, într°un pachet învelit în
hârtie albæ øi pus sub cæmæøi, în dulapul negru care cuprinde garderoba mea,
cinci–øase discuri diferite, imprimate de Arhiva de Folclor cu melodii cântate de
informatori muzicali moldoveni de peste Bug. Ele mi°au fost oferite de Arhivæ,
în semn de mulﬂumire, pentru cæ fæcusem cu putinﬂæ înregistrærile.
Am dat în pæstrare rezultatele øtiintifice pomenite øi am pæstrat cusæturile în
aøteptarea ocaziei de a le normaliza situaﬂia. Le socotesc de interes øtiinﬂific øi
doream sæ le feresc de distrugere sau risipire, în urma vreunei eventuale mæsuri
pripite. Nu vreau sæ le ascund acum, când Guvernul pare a fi luat în cercetare
problema. Dimpotrivæ, mæ bucur, socotind cæ a venit momentul normalizærii
situaﬂiei acestor materiale øi cæ ﬂesæturile øi cusæturile vor ajunge sæ fie pæstrate
în condiﬂii mai bune decât am putut°o face eu, care am evitat sæ°i explic situaﬂia
lor soﬂiei mele spre a nu o îngrija øi spre a nu o tenta sæ cearæ o piesæ pentru casa
noastræ.
*
Spre a înlesni hotærârea autoritæﬂilor, aræt aci în ce consistæ interesul øtiinﬂific
al formularelor cu numele familiilor moldoveneøti de peste Bug, al cusæturilor,
al melodiilor înregistrate øi al folclorului cules, precum øi al redactærilor privitoare
la cercetærile efectuate la Valegoﬂulovo în Republica Moldoveneascæ.
Datele culese despre øi materialele culese de la moldovenii de peste Bug oferæ
istoriografiei româneøti informaﬂii care pot face mai concretæ prezentarea istoriei
din veacul al XVIII°lea øi de la începutul veacului al XIX°lea a poporului românesc.
Etnografiei sovietice ele îi furnizeazæ date despre una din nationalitæﬂile de pe
teritoriul Uniunii.
Ca øi veacul al XVII°lea, veacul al XVIII°lea a fost o epocæ de crizæ acutæ,
atât în Principate cât øi în teritoriile aflate atunci sub stæpânire habsburgicæ. Atât
dincoace de Carpaﬂi, cât øi dincolo, înæsprirea regimului feudal øi a regimului fiscal,
calamitæﬂi (foame, ciumæ) de pe urma ræzboaielor duse de marile puteri mai ales
pe teritoriul Principatelor, în plus, dincolo de Carpaﬂi, acﬂiuni de catolicizare øi

124

SOCIOLBUC

demilitarizare. Ræspunsul poporului la aceastæ situaﬂie l°au constituit, în monarhia
habsburgicæ, ræscoalele, ca aceea a lui Pero Seghedinaﬂ din regiunea Arad øi câmpia
Tisei din anii 1735 sau cea a lui Horea, numeroase tulburæri locale øi un val continuu
de emigræri; iar în Principate, numai emigræri, de o amploare excepﬂionalæ. Din
monarhia habsburgicæ au ieøit în timpul ræzboiului de øapte ani, prin anii 1750,
øi trecut în Rusia Ecaterinei cu ofiﬂerii lor în frunte, câteva mii de familii din
localitæﬂile care constituiseræ regimentele grænicereøti de pe Mureø øi Tisa øi
participaseræ la ræscoala lui Pero. Tot de acolo au ieøit, an de an pânæ în 1919,
numeroøi români øi secui, trecând Carpaﬂii pe la „vama cucului“. Din Principate,
a ieøit în veacurile XVII, XVIII øi la începutul veacului al XIX°lea, pânæ la stabilirea
cordonului carantinelor în 1831, foarte multæ lume, spre „a plæti birul cu fugiﬂii“,
cum se zicea. Pleca spre sud în „ﬁara Turceascæ“, spre ræsærit în ﬁara Tætærascæ
øi apoi Rusia. Aci pornea spontan sau la chemarea sau stæruinﬂa ofiﬂerilor din
armatele ruseøti, care se stræduiau sæ°øi populeze terenurile deøerte, primite cu
aceastæ condiﬂie. Insulele româneøti de pe malul drept al Dunærii øi din ræsærit sunt
urmele care dæinuie pânæ azi ale crizei în care se zbætea în veacurile XVII–XVIII
poporul românesc.
Aøezærile moldoveneøti de peste Bug sunt consecinﬂele emigrærilor în masæ
sau individuale dintre anii 1750–1831. Øiragul subﬂire de sate moldoveneøti de
la Bug spre Nipru, între Pervomaisk–Kirovograd øi Alexandria, øi din Bazinul
Doneﬂului, între Artemovsk øi Voroøilovgrad, se trage din regimentele grænicereøti
sârbo°române, emigrate din Criøana øi Banat la mijlocul veacului al XVIII°lea.
Unele sate din regiunea Kirovograd poartæ numele localitæﬂilor de origine: Martinoø
(Mártonos pe Tisa), Pancevo, Kanij. Insula de pe malul stâng al Bugului din jurul
Vosnessenskului dateazæ din epoca în care Potemkin, între 1770–1790, a organizat
o graniﬂæ militarizatæ spre regiunea Odessei (Oceakovului), tætærascæ încæ, cu moldoveni care au întemeiat øi un „Târgu Frumos“, øi cu munteni. Voloskoe la sud de
Dnepropetrovsk, cu satele roite din el, dateazæ din vremea edictului de colonizare
al Ecaterinei øi a fost întemeiat, dupæ tradiﬂiile locale, de moldoveni scoøi din robie
tætærascæ. Ignatievka din regiunea Mariupol a apærut prin transferarea, împreunæ
cu Episcopul lor Ignatie, a unor moldoveni øi greci, gæsiﬂi în Crimeea în momentul
alipirii acesteia. La populaﬂia iniﬂialæ a acestor aøezæri par a se fi adæugat, an de
an pânæ în veacul al XIX°lea, emigranﬂi noi din Moldova, de pe urma cærora øi
insula constituitæ de criøeni øi bænæﬂeni øi satele de „mânteni“ s°au „moldovenizat“,
ca limbæ.
Istoria emigrærilor care au dat naøtere la aceste aøezæri poate fi læmuritæ, în
oarecare mæsuræ, prin punerea la îndemâna istoriografiei româneøti a cercetærilor
existente în acest domeniu. Dintre cercetæri sunt importante mai ales lucrærile lui
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Ap. Skalkovskii, istoricul de la Odessa, din întâia jumætate a veacului trecut, al
„Rusiei Noi“. Dintre români, Pær. Ciuhandu de la Arad a fæcut uz de datele maghiare
cu privire la emigrarea în masæ a grænicerilor sârbo°români. În arhivele maghiare,
austriece, ruseøti, problema încæ nu e cercetatæ.
Materialul statistic øi folcloric adunat de funcﬂionarii Institutului de Statisticæ
oferæ o serie de læmuriri suplimentare. Prin întocmirea unui dicﬂionar onomastic
al familiilor moldoveneøti din aøezærile de peste Bug øi compararea numelor de
familie de acolo cu cele din ﬂaræ s°ar putea obﬂine oarecare indicaﬂii asupra regiunilor
de provenienﬂæ ale emigraﬂilor. La fel, analiza pieselor de costum, a ﬂesæturilor,
a repertoriului muzical øi a producﬂiilor folclorice øi compararea lor cu cele din
ﬂaræ ar oferi indicaﬂii pentru localizarea emigraﬂilor din veacul [al] XVIII–XIX°lea.
Analiza acestor materiale mai poate oferi øi indicaﬂii cu privire la înfæﬂiøarea vieﬂii
din Principate în veacul al XVIII°lea. În acestea, prefacerile ulterioare ale limbii,
costumului, folclorului, muzicii, în contact cu pætura de sus øi cu lumea, nu pot
fi izolate mai deloc; dimpotrivæ, la moldoveni grosul inovaﬂiilor poate fi demarcat
uøor, fiind de provenienﬂæ ucraineanæ, ruseascæ. Faptul cæ „dumneata“ øi
„dumneavoastræ“ nu sunt cunoscuﬂi în genere moldovenilor de peste Bug, care
folosesc în locul lor pronumele „tu“ øi pe „voi“ luat din ruseøte, sugereazæ, de
pildæ, cæ øi în limba popularæ, din Moldova cel puﬂin, trebuie sæ fi subzistat aceastæ
lipsæ, pânæ la începutul veacului trecut. În acest domeniu, funcﬂionarii Institutului
de Statisticæ au putut face puﬂin lucru, nefiind nici de ajuns pregætiﬂi, nici având
mult timp. Cercetæri anume ar putea însæ reconstitui multe feﬂe ale civilizaﬂiei de
acum 150 ani a poporului din Principate, studiind atent manifestærile moldovenilor
mai bætrâni.
Analiza faptelor lingvistice, muzicale, de literaturæ popularæ, a obiectelor de
costum, ce compun materialul adunat de funcﬂionarii Institutului va interesa neapærat etnografia sovieticæ øi mai ales ucraineanæ øi moldoveneascæ øi poate deveni
un prilej de colaborare, utilæ atât pentru øtiinﬂa româneascæ cât øi pentru cea
sovieticæ. Pentru aceasta poate fi interesant sæ se vadæ cum înﬂeleg aceste fapte
oamenii de øtiinﬂæ români, care au experienﬂa civilizaﬂiei româneøti; iar pentru øtiinﬂa
româneascæ va fi necesar sæ colaboreze cu colegi sovietici, spre a înﬂelege transformærile de sub influenﬂa mediului împrejmuitor, ucrainean, rusesc sovietic.
Redactærile de la Valegoﬂulovo sunt de mai puﬂinæ valoare decât faptele brute
de peste Bug: listele de nume de familie, obiectele, înregistrærile. Ele prezintæ
faptele cu deformæri inerente momentului ianuarie–februarie 1942, atât la informatori cât øi la redactori. Ele cuprind totuøi numeroase informaﬂii. Deformærile
menﬂionate pot fi înlæturate printr°o judicioasæ folosire a procedeelor criticii de
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sursæ. În lipsa altor izvoare sau alæturi de ele, vor putea fi utile, øi ele, istoricilor
viitori, dacæ vor încæpea într°o arhivæ.
Sunt convins cæ material[ele] adunate de funcﬂionarii Institutului de
Statisticæ în lucrærile de peste Bug constituie o sursæ de care, nici øtiinﬂa româneascæ,
nici cea sovieticæ n°ar trebui lipsite. Sunt sigur cæ, aflând cæ aceste materiale au
fost corect culese øi cæ prezintæ oarecare interes øtiinﬂific, autoritæﬂile sovietice
competente nu vor ridica nici o obiecﬂie ca ele sæ fie utilizate øi pæstrat1.
A. Golopenﬂia
7 februarie 1950 b

DECLARAﬁIE / DUPÆ VICTORIA DE LA STALINGRAD

Subsemnatul Anton Golopenﬂia, de profesiune fost funcﬂionar, cu ultimul
domiciliu în Bucureøti, str. Dr. Lister 7, întrebat fiind, declar urmætoarele:
1. Dupæ victoria de la Stalingrad, cu ce ochi priveai desfæøurarea evenimentelor?
Am socotit cæ germanii vor fi scoøi de pe întreg teritoriul Uniunii Sovietice
øi cæ armatele acesteia vor ajunge øi în România. Situaﬂia ﬂærii mæ îngrijora. Mæ
întrebam cum ar putea scæpa de suferinﬂele øi distrugerile ce decurgeau din
transformarea în teren de luptæ øi cum ar putea atenua consecinﬂele faptului de a
fi luptat contra armatei sovietice.
2. Cu cine ai discutat aceste preocupæri?
Sigur cæ am vorbit despre ele cu funcﬂionarii din Institut, cu care mæ gæseam
atunci în regiunea Golta–Kirovograd pentru înscrierea familiilor moldoveneøti.
Vedeam întorcându°se pærﬂi de trupæ în dezordine, italieni, români, germani øi
aveam o viziune concretæ a dezastrului suferit de Germania. Se gæseau atunci pe
teren: doctorul Seidel, Retegan, Betea, Corbea. La Bucureøti, unde am fost de la
Cræciun pânæ în februarie 1943, e posibil sæ fi vorbit despre aceste preocupæri cu
doctorul Manuila, Pavel, ing. Silber, Biji, Stoianovici.
3. Ce pærere exprimai?
Exprimam prevederea øi îngrijorærile arætate la 1, cæ germanii vor fi scoøi
din Uniunea Sovieticæ øi cæ România sta în faﬂa riscului de a deveni teren de luptæ
øi de a suferi pentru alianﬂa ei cu Germania.
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4. Cum priveai transformærile sociale din ﬂaræ, dupæ 23 august [1944]?
Reforma agraræ am socotit°o necesaræ. Trebuia împærﬂit ultimul rest de un
milion ha al marii proprietæﬂi, ca sæ nu se mai creadæ cæ soluﬂia problemei ﬂæræneøti
øi agrare din România o constituie o împærﬂire de pæmânt1. De°abia dupæ ultima
împærﬂire de pæmânt, poate începe acﬂiunea sistematicæ de ameliorare a situaﬂiei
ﬂærænimii øi de ridicare a productivitæﬂii agriculturii.
Evenimentele din 6 martie 1945 le°am privit în primul moment cu ezitare;
væzând cæ Guvernul funcﬂioneazæ normal øi cæ a rezolvat cu uøurinﬂæ problema
Transilvaniei de Nord, le°am acceptat ca utile øi necesare.
Naﬂionalizarea industriei øi a bæncilor am gæsit°o fireascæ în cadrul programului de socializare. Prin lucrærile de inventariere a întreprinderilor industriale
øi comerciale mari øi mijlocii din octombrie 1947, care au furnizat documentarea
prealabilæ necesaræ, am øi lucrat pentru naﬂionalizare.
Abolirea monarhiei am acceptat°o færæ obiecﬂie. Cunoøteam o serie de critici
aduse primilor doi regi øi væzusem domnia celui de°al treilea. Gæsesc firesc cæ
noul regim încearcæ sæ°øi dea mæsura, nestânjenit de factori politici ponderatori.
Scoaterea din guvern a liberalilor lui Tætæræscu nu m°a afectat, pentru cæ
gruparea Tætæræscu nu mi°era simpaticæ. Socotesc cæ, de vreme ce partidul comunist
se simte în stare sæ conducæ singur, e mai bine s°o facæ, decât sæ aibæ parteneri
discutabili.
În procesul Maniu, m°a afectat faptul cæ acest bætrân, pentru care ardelenii
bætrâni au stimæ în urma activitæﬂii lui dinainte de 1919, a ajuns sæ aibæ soarta de
a fi judecat. Øtiu øi împærtæøesc criticile care s°au adus politicii dintre cele douæ
ræzboaie a d°lui Maniu: ezitæri øi sterilitate. Nu contest cæ sunt raﬂiuni de Stat,
care au fæcut necesar procesul Maniu.
Am discutat puﬂin în anii de dupæ 1944, pentru cæ îmi menajam timpul liber
pentru lucrærile personale, pentru cæ n°am dus viaﬂæ socialæ din motive pecuniare
øi de temperament, pentru cæ sænætatea mi°era øi ea proastæ. Vorbeam numai cu
cei câﬂiva colegi mai tineri din Institut, care veneau câteodatæ spre searæ în biroul
unde lucram. Aceøtia erau: Pavel, Biji, Retegan, Betea, cu ei sæ fi schimbat câte
un cuvânt øi despre transformærile pomenite mai sus.
A. Golopenﬂia
8 februarie 1950
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DECLARAﬁIE / COMPONENﬁA ECHIPEI DE ÎNSCRIERE A
MOLDOVENILOR DE LA EST DE BUG

Subsemnatul A. Golopenﬂia, de profesiune fost funcﬂionar, næscut în comuna
Prigor–Caraø [în] ziua de 12 mai 1909, cu ultimul domiciliu în comuna Bucureøti,
str. Dr. Lister 7, declar urmætoarele:
1. Când s°au format echipele de statisticieni care trebuiau sæ se ducæ dincolo
de Bug øi din al cui ordin?
În octombrie 1941 sau în noiembrie 1941, au fost desemnaﬂi cei 15 funcﬂionari,
ce trebuiau sæ execute numærætoarea moldovenilor de peste Bug, potrivit ordinului
primit de la Preøedinﬂia Consiliului de Miniøtri.
2. Cine a format aceste echipe? Øi care a fost componenﬂa lor?
Dupæ ce am primit de la directorul general al Institutului Central de Statisticæ
ordinul de a conduce aceastæ lucrare, am ales dintre funcﬂionarii Institutului membrii
echipei, øi anume: Bucur Øchiopu, Ion Oancea, Nicolae Economu, Gheorghe
Bucurescu, Nicolae Betea, George Retegan, Corneliu Mænescu, Gheorge Popescu,
Tudor Stoianovici, doctorand Traian Georgescu, Ion Apostol, Nicolae Marin°Dunære.
Cu aceøti funcﬂionari am plecat la Tiraspol în ziua de 20 sau 21 decembrie
1941, când Institutul a primit chemarea Marelui Cartier General.
În august 1942, când a început efectiv executarea pe teren a numærætorii, echipa
avea urmætoarea compoziﬂie: Nicolae Economu, Gheorghe Bucurescu, Nicolae
Betea, George Retegan, Corneliu Mænescu, Tudor Stoianovici, Ion Apostol, Nicolae
Marin°Dunære, Ion Chelcea, Dan Duﬂescu, Dumitru Corbea, dr. Eugen Seidel,
Ovidiu Bârlea, Mihail Levente, Anton Raﬂiu, Øtefan Popescu, Constantin Pavel,
Mircea Biji.
[3.] Care a fost criteriul dupæ care v°aﬂi ghidat pentru formarea echipei?
Experienﬂa cercetærilor pe teren efectuate în cadrul Institutului Social, înainte
de angajarea în Institutul de Statisticæ, dorinﬂa de a da acestor funcﬂionari nou
angajaﬂi posibilitatea de a°øi proba capacitatea øi de a le asigura prin aceastæ misiune
mobilizarea pentru lucru.
4. Cine i°a recomandat sau cine i°a adus în Institutul de Statisticæ pe cei arætaﬂi
mai sus?
Bucur Øchiopu. Îl cunoøteam din 1938, când era emitent de pedagogie la
Universitatea din Cluj. Mæ vizita când venea la Bucureøti. L°am recomandat spre
angajare în Institutul Central de Statisticæ în vara 1941. A fost numit Controlor
Statistic øef (øef de serviciu) pæræsindu°øi postul de controlor Incoop din judeﬂul
Târnava Mare sau Sibiu.
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Ion Oancea. Mi°a fost prezentat de Bucur Øchiopu. Dorind sæ°øi pæræseascæ
postul de profesor secundar sau avocat stagiar din provincie, l°am recomandat
spre angajare øi a fost încadrat într°un post similar celui acordat lui Bucur Øchiopu.
Nicolae Economu. Îl cunoøteam de la Institutul Social din 1939. În vara acelui
an a fæcut parte dintr°o echipæ de cercetæri monografice a Institutului, care a studiat
[plasa] Dâmbovnic din Argeø. L°am recomandat øi a fost numit øi el Controlor
Statistic øef.
Gheorghe Bucurescu. L°am cunoscut în vara 1937, când era øeful echipei
studenﬂeøti care lucra la Cæminul Cultural din Cæianul Mic–Someø øi pe care eu
aveam sarcina s°o inspectez. I°am propus, în vara 1941, sæ°øi pæræseascæ postul
din Contenciosul Ministerului Finanﬂelor øi sæ se angajeze în Institutul de Statisticæ.
A acceptat øi a fost numit tot Controlor Statistic øef.
Nicolae Betea. L°am cunoscut în primævara 1938 la o øcoalæ de la Petriø–Arad
a Serviciului Social, unde ﬂineam lecﬂii de cercetæri sociale. În vara 1939 a facut
parte din echipa de cercetæri monografice Dâmbovnic–Argeø, pe care o conduceam.
Am pus sæ°l caute în vara 1941 øi sæ°l întrebe dacæ nu vrea sæ se angajeze în Institutul
Central de Statisticæ. A venit øi a depus o cerere øi a fost angajat, la recomandarea
mea, Controlor Statistic øef.
George Retegan. L°am cunoscut în vara 1937 în comuna sa natalæ Cæianul
Mic, unde veneam sæ inspectez munca echipei studenﬂeøti pe care o conducea G.
Bucurescu. M°am interesat de el, când a venit sæ°øi facæ studiile în Bucureøti în
1939, øi a fost angajat, la recomandarea mea, într°un post de subøef de birou în
vara 1941, când încæ nu°øi luase licenﬂa.
Corneliu Mænescu. Mi°a fost recomandat de Øtefan Popescu øi a fost angajat,
la propunerea mea, în vara 1941, în postul de subøef de birou, neavând licenﬂa luatæ.
În prealabil a funcﬂionat ca diurnist din februarie 1941 în Institutul de Statisticæ.
George Popescu. Nu øtiu la recomandarea cui a fost angajat în vara 1941.
L°am luat în echipæ deøi era debil øi de°abia student [în] anul I°âi la Drept, pentru
cæ cunoøtea limba rusæ.
Tudor A. Stoianovici. L°am cunoscut la Institutul Social în vara 1941, când
a participat la cercetarea monograficæ din plasa Dâmbovnic–Argeø. La propunerea
mea, a fost angajat subøef de birou, neavând încæ trecutæ licenﬂa.
Doctorandul Traian Georgescu. A fost angajat în vara 1941, la propunerea
d°rului D.C. Georgescu, al carui vær era. L°am luat în echipæ spre a avea øi un medic.
Ion Apostol. L°am cunoscut la Institutul Social în 1938 sau 1939. I°am trimis
vorbæ în 1941 dacæ nu vrea sæ se angajeze la Institutul Central de Statisticæ øi, la
propunerea mea, a fost numit Controlor Statistic øef.
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Nicolae Marin°Dunære. Îl cunoøteam din vara 1939, când a fæcut parte din
echipa de cercetare monograficæ a plæøii Dâmbovnic–Argeø. L°am recomandat
spre angajare în vara 1941 øi a fost numit Controlor Statistic øef.
Ion Chelcea. Îl cunoøteam de la Institutul Social Român, al cærui colaborator
era, din vara 1938 sau 1939. Am sprijinit cererea lui de angajare în vara 1941,
când øi°a pæræsit postul de asistent în etnografie de la Universitatea din Cluj,
evacuatæ la Sibiu. A fost numit Controlor Statistic sef.
Dan Duﬂescu. Mi°a fost recomandat de Øtefan Popescu, pe lângæ care fusese
angajat, la propunerea mea, în calitate de corector de probe de tipar. Neavând
serviciul militar, era plætit ca diurnist.
Dumitru Corbea. L°am cunoscut în vara 1939, când a fæcut parte din echipa
de cercetæri Dâmbovnic–Argeø. Mi°l recomandase T. Stoianovici sau Øtefan
Popescu. A fost angajat la propunerea mea [ca] subøef de birou, neavând licenﬂa.
Dr. Eugen Seidel. Lingvist german emigrat în Cehoslovacia în 1933, iar de
acolo în România în 1939, mi°a fost recomandat de d°l Prof. Al. Rosetti, care°l
sprijinea, avându°l colaborator la Buletinul sæu lingvistic. Din 1947, cetæﬂean român
øi profesor de limba germanæ la Universitatea din Cluj. Era folosit în Institut ca
traducætor în øi din limbile germanæ, rusæ, englezæ. Angajat ca diurnist la propunerea
mea în primævara 1941 øi luat în echipæ pentru cæ vorbea germana øi rusa.
Ovidiu Bârlea. L°am cunoscut în Facultatea de Litere øi Filosofie øi la Institutul
Social în vara 1939, când a participat la cercetarea monograficæ din plasa
Dâmbovnic–Argeø. A fost angajat în Institut în vara 1941, ca subøef de birou, la
propunerea mea, neavând licenﬂa.
Mihail Levente. L°am cunoscut la Seminarul de Sociologie al Universitæﬂii
în vara 1938, când lucrarea lui de licenﬂæ mi°a atras atenﬂia. I°am trimis vorbæ în
vara 1941, dacæ nu vrea sæ treacæ în Institutul Central de Statisticæ. Øi°a pæræsit
postul øi a fost angajat, la propunerea mea, Controlor Statistic øef.
Anton Raﬂiu. L°am cunoscut în 1941 când, învæﬂætor refugiat din Transilvania
de Nord, s°a angajat diurnist la Institutul Central de Statisticæ. M°am interesat de
el pentru cæ îl øtiam pe un frate al lui, medic veterinar, care lucrase în echipele
studenﬂeøti. Am sprijinit cererea lui de angajare în Institutul de Statisticæ.
Øtefan Popescu. Ne°am cunoscut în Facultatea de Litere a Universitæﬂii din
Bucureøti, unde lucra la Bibliotecæ. Am colaborat în 1938 øi 1939 în Institutul
Social Român, iar în vara 1940 a fost angajat diurnist, apoi în vara 1941 Controlor
Statistic øef în Institutul Central de Statisticæ, de ambele dæﬂi la propunerea mea.
Constantin Pavel. L°am cunoscut în primævara 1938 la Øcoala Serviciului Social
din Pietriø–Arad. Am colaborat în vara 1939 la redactarea cercetærii 60 sate româneøti
a Institutului Social Român. În 1941 l°am întrebat dacæ nu vrea sæ°øi pæræseascæ
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postul de la Ministerul Economiei Naﬂionale spre a fi angajat de Institutul Central
de Statisticæ. A primit øi a fost angajat, la propunerea mea, Controlor Øef Statistic.
Mircea Biji. L°am cunoscut în primævara 1941 când, refugiat de la Cluj, cæuta
sæ se aøeze la Bucureøti øi sæ°øi transfere aci soﬂia, fostæ funcﬂionaræ de la rezidenﬂa
Cluj, repartizatæ în toamna 1940 la Prefectura Prahova. La propunerea mea, a fost
angajat Controlor Statistic øef øi soﬂia lui transferatæ în Institutul de Statisticæ.
[5.] Cine a intervenit øi cum a fost adus de pe front Mænescu Cornel?
Corneliu Mænescu a primit ordin de chemare ca sublocotenent de rezervæ în
iunie 1941. S°a prezentat la unitate. În vara 1941, când, dupæ primirea însærcinærii
de a executa recensæmântul populaﬂiei øi agricol în Bucovina de Nord øi în
Basarabia, Institutul Central de Statisticæ a cerut Marelui Stat Major demobilizarea
øi scutirea pentru lucru a unui numær de funcﬂionari necesari pentru executarea
recensæmântului, l°am trecut øi pe Cornel Mænescu pe lista celor ceruﬂi. În urmarea
acestei cereri, el a fost demobilizat øi trimis în Institut la sfârøitul verii 1941.
[6.] Cine a recomandat øi cine l°a adus pe Micle Gheorghe la Institutul Central
de Statisticæ?
Gheorghe Micle a fost angajat la începutul verii 1941 ca øef de birou în Institut
øi repartizat la Secﬂia de prelucrare a recensæmântului agricol din 1941, dupæ ce
însuøi d°l Preøedinte P. Groza venise în Institut øi mi°l recomandase cælduros, ca
pe un tânær sociolog priceput în problema ﬂæræneascæ, pe când, în absenﬂa doctorului
Manuila øi a dr. D.C. Georgescu, giram postul de Director al Institutului.
Aceasta îmi este declaraﬂia pe care o dau, susﬂin øi semnez propriu.
Anton Golopenﬂia
15.5.1951

DECLARAﬁIE / DEMOBILIZAREA ØI SCUTIREA
DE MOBILIZARE A UNOR FUNCﬁIONARI
DE LA INSTITUTUL DE STATISTICÆ

Subsemnatul Anton Golopenﬂia, de profesiune fost funcﬂionar, næscut în
comuna Prigor–Caraø, [în] ziua de 12 mai 1909, cu ultimul domiciliu în Bucureøti,
str. Dr. Lister 7, declar urmætoarele:
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1. Care au fost principiile de bazæ pentru mobilizarea pe loc a funcﬂionarilor
din Institutul Central de Statisticæ?
Serviciul de personal al Institutului a întocmit listele de propuøi pentru
mobilizarea pe loc în primævara 1941, potrivit dispoziﬂiilor primite de la Marele
Stat Major. Erau trecuﬂi în liste funcﬂionarii care întruneau condiﬂia de vârstæ
prevæzutæ în instrucﬂiuni, ofiﬂerii de rezervæ de la o anumitæ limitæ în sus, gradele
inferioare de la o limitæ mai scæzutæ. Mai erau trecuﬂi apoi funcﬂionarii care deﬂineau
anume funcﬂiuni de conducere, øefii de secﬂiuni în cazul Institutului, chiar dacæ
nu îndeplineau limitele de vârstæ.
2. Câﬂi øi cine din funcﬂionarii Institutului Central de Statisticæ au fost trecuﬂi
pe lista prin care s°a cerut de la Marele Stat Major demobilizarea øi scutirea de
mobilizare, în vara anului 1941?
În vara 1941, Institutul a primit dispoziﬂia de a executa øi în Basarabia øi în
Bucovina de Nord recensæmântul efectuat pe teritoriul ﬂærii la 6 aprilie 1941. Spre
a putea face faﬂæ, s°a cerut Marelui Stat Major sæ demobilizeze øi sæ scuteascæ pe
timp limitat sau sæ mobilizeze pentru lucru funcﬂionarii mobilizaﬂi ai Institutului.
Mæsura aceasta era justificatæ prin faptul cæ, din personalul Institutului, aproximativ
70% era feminin, iar operaﬂiile pe teren, la scurt interval dupæ ocupare, cereau
personal bærbætesc cu experienﬂæ. La rândul lor, cadrele bærbæteøti ale Institutului,
recrutate aproape în întregime în 1929, înainte de recensæmântul din 1930 øi în
anii imediat urmætori, când s°a fæcut prelucrarea, erau aproape omogen tinere.
Numærul celor ceruﬂi era de ordinul zecilor, în jurul a o sutæ. — Nu pot
menﬂiona decât numele unora dintre funcﬂionarii din subordinea mea, a cæror trecere
pe listæ am cerut°o, numele celorlalﬂi funcﬂionari din Centralæ øi din Serviciile
exterioare de la prefecturi nefiindu°mi prezentate. Am cerut astfel scutirea sau
demobilizarea pentru urmætorii funcﬂionari ai Oficiului de Studii: Biji Mircea,
Øtefan Popescu, Mihail Levente, N. Economu, C. Pavel, G. Bucurescu, Corbea
Dumitru, C. Mænescu, G. Retegan, Mircea Tiriung, ultimul n°a fost demobilizat
øi a murit pe front, penultimul øi antepenultimul au fost demobilizaﬂi dupæ douæ–trei
luni de operaﬂii pe front, când unitæﬂile lor au ræmas în refacere, restul n°a trebuit
sæ se prezinte la unitate, pe cât îmi amintesc (îmi mai aduc aminte cæ am cerut
scutirea de mobilizare øi pentru Bucur Øchiopu, Roman Moldovan).— Aceasta
pentru cæ Institutul obﬂinuse în primævara 1941, în vederea recensæmântului din
6 aprilie, scutiri de concentrare pe timp de câteva luni pentru personalul necesar,
fapt pentru care mulﬂi dintre funcﬂionarii scutiﬂi nu figurau în ordinea de bætaie
din momentul începerii ræzboiului.
În tot cursul ræzboiului, Institutul Central de Statisticæ a cerut øi obﬂinut scutiri
de mobilizare pentru personalul nemobilizat pentru lucru, spre a atenua efectul
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structurii arætate a personalului sæu. Fiecare lucrare specialæ primitæ care necesita
deplasæri pe teren øi chiar øi lucrærile curente care, ca statistica recoltelor, interesau
în mai mare mæsuræ autoritæﬂile superioare øi pe cele militare, au servit drept temei
la cereri succesive de scutire de la mobilizare pe timp determinat a unui numær
mai mare sau mai mic de funcﬂionari mobilizabili. Funcﬂionarii scutiﬂi nu erau
întrebuinﬂaﬂi numai la lucrærile pentru care fuseseræ obﬂinuﬂi, ci øi la cele care erau
mai urgente.
3. Din a cui iniﬂiativæ øi la propunerea cui a fost trecut Mænescu Cornel pe
lista de demobilizare adresatæ Marelui Stat Major?
Corneliu Mænescu a fost trecut pe listele succesive de scutire de mobilizare
adresat[e] de Institut Marelui Stat Major în anii 1941–1944 la propunerea mea,
de vreme ce el a fæcut parte în tot acest interval din Oficiul de Studii, al cærui øef
eram. — În iunie 1941, primind un ordin de chemare care anula scutirea anterioaræ
pentru recensæmântul din aprilie 1941, el s°a prezentat la unitate. — Cerut în lista
prezentatæ în iulie 1941, în vederea lucrærilor de recensæmânt în Bucovina de Nord
øi Basarabia, el a fost demobilizat øi trimis în Institut prin august–septembrie 1941,
când unitatea din care fæcea parte a intrat în refacere.
4. Cum aﬂi justificat faﬂæ de øefii dvs. componenﬂa politicæ de stânga a echipelor
de recensæmânt care urmau sa fie trimise pe teritoriul cotropit din U.R.S.S.?
Problema orientærii politice a membrilor echipelor trimise sæ efectueze operaﬂii
de recensæmânt pe teritoriile ocupate de armatæ prin ræzboi nu mi°a fost pusæ de
øefii mei. N°am justificat alegerea mea decât arætând capacitatea de a face faﬂæ
greutæﬂilor terenului, câøtigatæ de cei mai mulﬂi în cercetæri anterioare.
Aceasta îmi este declaraﬂia pe care o dau, susﬂin øi semnez propriu.
A. Golopenﬂia
26.5.1951 b
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