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Succesoare a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, Republica Moldova este una dintre 

cele cincisprezece republici sovietice în care Holocaustul a devenit subiect de cercetare abia în 

ultimele două decenii ale secolului XXI, subiect care stârneşte reacţii şi opinii controversate în mediul 

academic cât şi cel public. Conform unor aprecieri recente, anume tendinţa şi necesitatea istoriografică 

de a aborda „unitatea naţională” pronunțată în mediul academic moldovenesc nu a lăsat loc pentru 

integrarea minorităţilor naţionale în polemicile identitare
1
. Obiectivul pe care îl urmărim în această 

secțiune a studiului nostru este de a testa aceasta afirmație și de a analiza nivelul de cercetare al 

problemei Holocaustului în istoriografia din Republica Moldova. 

Printre primii istorici moldoveni care au abordat subiectul Holocaustului în spaţiul dintre râul 

Prut şi Nistru este Vladimir Solonari. În anul 2002 istoricul Vladimir Solonari estima în articolul  său 

„From Silence to Justification?: Moldovan Historians on the Holocaust of Bessarabian and 

Transnistrian Jews” că tendinţele de abordare ale subiectului în cauză în Moldova independentă au 

evoluat de la tăcere spre înţelegere, în unele cazuri chiar înclinînd şi spre justificarea crimelor comise 

de către guvernul român în rândurile evreilor în timpul Holocaustului
2
. Lucrările lui Anatol Petrencu 

au constituit sursele principale în baza cărora Solonari şi-a formulat argumentele ce susţin justificarea 

Holocaustului în mediul academic moldovenesc şi îndreptăţirea politicii anti-semite promovată de Ion 

Antonescu în timpul celui de-al doilea război mondial în Basarabia şi Bucovina de Nord. Astfel, 

Vladimir Solonari atenționează că Petrencu, în monografiile sale îndreptăţeşte acţiunile exercitate de 

români contra evreilor. Potrivit lui Petrencu, partea română a fost nevoită să ia atitudine “de legitimă 

apărare” în faţa evreilor, deoarece evreii au susţinut intrarea soldaţilor din Armata Roşie în Basarabia 

în timpul celui de-al doilea război mondial
3
. De asemenea, Petrencu indică faptul, că în România 

masacrele evreieşti au început din iniţiativa proprie a germanilor, fără a fi consultate forţele politice 

româneşti. În situaţia creată Antonescu a decis să-i închidă pe toţi evreii în ghetouri, astfel “scăpându-

i” de asasinate şi de maltratările naziştilor
4
. În viziunea lui Vladimir Solonari, anume aspiraţia de a nu 

discredita imaginea infailibilă a naţiunii române reprezintă scopul pentru care Holocaustul din 

România a fost îndreptăţit şi justificat de către Petrencu în lucrările sale
5
. 

Într-un alt articol de a lui Vladimir Solonari, „Model Province: Explaining the Holocaust of 

Bessarabian and Bukovinian Jewry”, autorul afirmă că Basarabia şi Bucovina de Nord urmau să 

reprezinte modelul de introducere a unui nou mod de viaţă în rândurile localnicilor, inclusiv un 

exemplu elocvent al construcţiei statale în cadrul planurilor de constituire a statului naţional unitar 

România Mare
6
. Solonari subliniază, că românizarea trebuia să includă naţionalizarea economiei de 

stat, iar pentru aceasta a fost nevoie de confiscarea averilor evreieşti şi modificarea structurii etnice a 

populației tării. Pentru a se asigura cu un rezultat pozitiv în procesul de purificare a naţiunii române, 

conducătorul suprem al statului român Ion Antonescu a recurs la acţiuni extreme, precum asasinarea 

evreilor din România începând cu vara anului 1941. Supraviețuitorii evenimentelor întreprinse de 

militarii români în vara 1941 au fost deportaţi în Estul Moldovei. Solonari consideră, că în anul 1941 

acţiunile românilor împotriva evreilor au fost la fel de violente precum cele ale naziştilor, iar în vara 

anului 1942 aceştia au devenit complicii germanilor, pregătind acţiuni de deportare ale evreilor în 

lagărele de concentrare naziste
7
. 

                                                           
1 Alexandru Leşanu, “Holocaust in A Transnistrian Town: Death and Survival in Rybnitsa (1941-1944)”, New Europe College Black Sea 
Link Program Yearbook 2013-2014 (Bucureşti: NEC, 2014), p. 122. 
2 Vladimir Solonari, “From Silence to Justification?: Moldovan Historians on the Holocaust of Bessarabian and Transnistrian Jews”, 

Nationalities Papers, Vol. 30, No. 3, 2002, p. 435-457. 
3 Ibidem, p. 22. 
4 Ibidem, p. 449. 
5 Ibidem, p. 456 
6 Vladimir Solonari, „Model Province: Explaining the Holocaust of Bessarabian Jewry”, Nationalities Papers, Vol. 34, No. 4, September, 

2006, p. 471-500. 
7 Ibidem, p. 475. 
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Cu toate acestea, Solonari subliniază că politica de exterminare a evreilor întreprinsă de 

autorităţile române s-a realizat în mod diferit în limita graniţelor României şi în afara hotarelor 

acesteia. Situaţia evreilor români care se aflau în afara hotarelor româneşti s-a schimbat spre bine 

începând cu octombrie 1942, iar în 1943 şi 1944 guvernul de la Bucureşti a întreprins măsuri de 

protejare a evreilor români. Mai mult ca atît, autorităţile române au facilitat emigrarea acestora în 

Palestina prin România
1
. Evreii care locuiau pe teritoriul României în continuare au fost supuşi 

procesului de discriminare şi de confiscare a averilor
2
. Solonari constată că, administraţia condusă de 

Ion Antonescu dorea ca în România Mare să fie constituită rasa pură românească. Pentru realizarea 

acestei idei a fost selectat teritoriul Basarabiei şi a Bucovinei de Nord. Prin urmare, primele şi 

principalele victime ale experimentelor sociale întreprinse de regimului antonescian au devenit evreii 

acestor două provincii 
3
. 

Mai extins Solonari îşi expune argumentele cu privire la chestiunea constituirii modelului de 

curăţare etnică în monografia sa Purifying the Nation: Population Exchange and Ethnic Cleansing in 

Nazi-Allied Romania
4
 publicată în 2009 în limba engleză în Statele Unite, iar în 2015 tradusă şi în 

limba română. Lucrarea Purificarea naţiunii: dislocări forţate de populaţie şi epurări etnice în 

România lui Ion Antonescu (1940-1944)
5
 aduce o contribuţie substanţială la înţelegerea felului în care 

s-a constituit naţiunea română modernă în raport cu minorităţile sale etnice. Cercetătorul moldovean, 

Petru Negură consideră că Solonari în această lucrare vine cu ideea că proiectul de „stat naţional” 

(constituită pe baza unei naţiuni etnice dominante) a fost edificată în sânul elitelor româneşti prin 

diminuarea drepturilor politice ale celorlalte grupuri etnice
6
. Solonari demonstrează că, România fiind 

aliata Germaniei naziste, în decursul anilor 1940-1944 a întreprins măsuri de epurare etnică în 

rândurile evreilor, romilor şi a altor minorităţi naţionale,
7
 iar complicii acestor măsuri au fost 

intelectualii şi oamenii politici români ai vremii. Autorităţile române au selectat pentru implementarea 

modelului de constituire a unei etnii pure şi reeducate în spiritul „Noii Europe” teritoriul Basarabiei şi 

a Bucovinei de Nord. Pentru aceasta a fost nevoie de strămutarea forţată a minorităţilor etnice, 

realizarea masacrelor şi a pogromurilor. Solonari atrage atenția cititorului, că deşi era aliata 

Germaniei, România a implementat politicile de epurare din propria voinţă. Pentru a-şi uşura munca, 

jandarmii români au recrutat localnicii voluntari să se ocupe de sarcinile cele mai grele şi ingrate
8
. 

Solonari completează studiul dat cu o analiză a atitudinii societăţii faţă de politicile de purificare 

etnică întreprinsă de guvernul român, demonstrând că proiectul epurării etnice din timpul celui de-al 

doilea război mondial a întâlnit un număr considerabil de susţinători, dar au fost întâlnite cazuri în care 

unii cetățeni români nu au fost de acord cu acţiunile de exterminare ale evreilor. Astfel, Solonari 

consideră că comportamentul localnicilor în timpul Holocaustului a depins de politica statului faţă de 

minorităţile etnice promovată în perioada interbelică. 

Un alt istoric din Republica Moldova care se axează pe studiul problemei Holocaustului este 

Diana Dumitru. La fel ca şi Vladimir Solonari, Dumitru în articolul “The Use and Abuse of the 

Holocaust: Historiography and Politics in Moldova”, publicat în revista istorică Holocaust and Genocide 

Studies, consideră că genocidul evreilor din Basarabia şi Transnistria face parte din istoria naţională 

contemporană, dar la fel ca şi alte subiecte istorice tema respectivă este abordată prin prisma interesului 

politic. În viziunea autoarei, după 1991 Holocaustul a reprezentat un subiect marginalizat, comparativ cu 

alte subiecte istorice,
9
 însă din anul 2000, odată cu revenirea la putere a Partidului Comunist din 

Moldova, Holocaustul s-a transformat într-un instrument de manipulare a identității naționale și 

                                                           
1 Ibidem, p. 476. 
2 Ibidem, p. 477. 
3 Ibidem, p. 493. 
4 Vladimir, Solonari, Purifying the Nation: Population Exchange and Ethnic Cleansing in Nazi Allied Romania (Washington D.C.: Woodrow 
Wilson Center Press with Johns Hopkins University Press, 2009). 
5 Vladimir Solonari, Purificarea naţiunii: dislocări forţate de populaţie şi epurări etnice în România lui Ion Antonescu (1940-1944) (Iaşi: 
Polirom, 2015), 519 p. 
6 Petru Negură, “Cum a fost purificată naţiunea română? O carte de istorie ca apel la istorie şi umanism”, 16.05.2016, 

http://www.platzforma.md/cum-a-fost-purificata-natiunea-romana-o-carte-de-istorie-ca-apel-la-memorie-si-umanism/ (accesat la 2.06.2016).  
7 Vladimir Solonari, Purificarea naţiunii: dislocări forţate de populaţie şi epurări etnice în România lui Ion Antonescu (1940-1944) (Iaşi: 

Polirom, 2015), p. 16. 
8 Petru Negură, “Cum a fost purificată naţiunea română? O carte de istorie ca apel la istorie şi umanism”, http://www.platzforma.md/cum-a-
fost-purificata-natiunea-romana-o-carte-de-istorie-ca-apel-la-memorie-si-umanism/. 
9 Vladimir Solonari, „Model Province: Explaining the Holocaust of Bessarabian Jewry”, Nationalies Papers, Vol. 34, No. 4, September, 

2006, p. 45. 
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loialităților politice ale populației, utilizat atît de conducerea comunistă, cît şi de opoziţia politică și 

intelectuală din perioada respectivă. Dumitru, în urma analizei efectuate pe marginea lucrărilor ştiinţifice 

publicate în Moldova pe marginea Holocaustului, ajunge la concluzia că în intervalul de timp 2000-2006 

în Republica Moldova, Holocaustul a avut parte de o politizare evidentă
1
. 

Monografia Dianei Dumitru The State, Antisemitism, and Collaboration in the Holocaust: The 

Borderlands of Romania and the Soviet Union apare în 2016 și analizează comportamentul şi 

atitudinea localnicilor din Basarabia şi Transnistria faţă de evreii în perioada Holocaustului
2
. În studiul 

său Dumitru consideră, că politica promovată de stat în perioada interbelică se face responsabilă, în 

mare parte, de atitudinea localnicilor din cele două teritorii faţă de evrei în timpul celui de-al doilea 

război mondial. Potrivit istoricului, în Transnistria, comparativ cu Basarabia, tendinţele cu caracter 

violent împotriva evreilor au fost mai slab manifestate, localnicii demonstrînd mai multă compasiune 

faţă de victimele Holocaustului decât băştinaşii din teritoriul vecin
3
. În ambele teritorii autorităţile au 

ordonat comiterea crimelor împotriva evreilor, însă doar în Basarabia  anumite grupări ale populației 

civile au preferat să se angajeze în acțiuni de violență în masă. Situaţia din Transnistria era diferită faţă 

de cea din Basarabia, populaţia din acest teritoriu a manifestat mai multă compasiune, a acordat ajutor 

victimelor Holocaustului, în măsura posibilităților existente. Explicaţia propusă de către autoare a 

deosebirilor constatate în acest comportament constă în faptul că în teritoriul Transnistriei în perioada 

interbelică autorităţile sovietice au luptat activ împotriva pornirilor antisemite şi agresivității faţă de 

evrei, susţinînd integrarea socială și economică a evreilor în rîndurile populaţiei ne-evreiești din 

Transnistria
4
. 

Idei similare sânt in detaliu abordate în mai multe articole ale Dianei Dumitru: ”Constructing 

Interethnic Conflict and Cooperation. Why some people Harmed Jews and Others Helped them during 

the Holocaust in Romania”
5
, ”Attitudes Towards Jews in Odessa: From Soviet Rule Through 

Romanian Occupation, 1921-1944”
6
, ”How the Bessarabians Were Perceived by the Romanian 

Civilian Military Administration in 1941„
7
, ”The Attitude of the Non-Jewish Population of Bessarabia 

and Transnistria to the Jews during the Holocaust: A Survivors’ Perspective”
8
, ”Peasants’ Perceptions 

of Jewish Life in Interwar Bessarabia and how this became Interwoven into the Holocaust”
9
. Folosind 

pe larg interviurile martorilor oculari, dar şi a victimelor Holocaustului, autoarea demonstrează că în 

Transnistria în perioada interbelică şi după declanşarea celui de-al doilea război mondial, comparativ 

cu Basarabia, localnicii au manifestat mai multă toleranţă faţă de evrei în perioada anilor 1941-1944
10

.  

Igor Caşu în 2007 în revista Contrafort: Revista tinerilor scriitori din Republica Moldova, 

publică articolul “Istoriografia şi chestiunea Holocaustului: cazul Republicii Moldova” în care susţine 

că în Republica Moldova subiectul dat reprezintă o temă sensibilă din cauza că comunitatea ştiinţifică 

moldovenească încă nu este pregătită să-şi asume vinovăţia criminalilor de război
11

. Cercetătorul 

afirmă, că ceea ce îi face diferiţi pe evrei de restul victimelor din timpul celui de al doilea război 

mondial, este că nici un alt grup etnic nu s-a confruntat cu o asemenea situaţie tragică precum evreii. 

Istoricul Veaceslav Stăvilă, bazîndu-se pe unele dosare de arhivă, susţine că evreii din Basarabia 

menţineau legături cu autorităţile sovietice, iar această colaborare dintre sovietici şi evreime a 

                                                           
1 Diana Dumitru, The State, Antisemitism, and Collaboration in the Holocaust: The Borderlands of Romania and the Soviet Union (New 

York: Cambridge University Press,2016), 268 p. 
2Vladimir Solonari, „Model Province: Explaining the Holocaust of Bessarabian Jewry”, Nationalies Papers, Vol. 34, No. 4, September, 
2006, p., p. 51. 
3 Ibidem, p. 4. 
4 Ibidem, p.6. 
5 Diana Dumitru, Carter Johnson, ”Constructing Interethnic Conflict and Cooperation. Why Some People Harmed Jews and Others Helped 

Them During the Holocaust in Romania”, World Politics, Vol. 63, no. 1, January, 2011, p. 1-42. 
6 Diana Dumitru, ”Attitude Towards Jews in Odessa: From Soviet Rule Through Romanian Occupation, 1921-1944”, Cahiers du monde 
russe, Vol. 52, no.1, 2011, p. 133-162. 
7 Diana Dumitru, „How the Bessarabians Were Perceived by the Romanian Civilian Military Administration in 1941”, Euxeinos. Governance 
and Culture in the Black Sea Region, no. 15-16, 2014, (Moldova: A Bordeland’s Fluid History), p. 65-76. 
8 Diana Dumitru, ”The Attitude of the Non-Jewish Population of Bessarabia and Transnistria to the Jews during the Holocaust: A Survivors’ 

Perspective”, Yad Vashem Studies, Vol. 37, no. 1, 2009, p. 53-93. 
9 Diana Dumitru, ”Peasants’ Perceptions of Jewish Life in Interwar Bessarabia and how this became Interwoven into the Holocaust”, Plural: 

History, Culture, Society, Vol. 1, no. 1-2, 2013, p. 131-48. 
10 Diana Dumitru, ”The Use and Abuse of the Holocaust: Historiography and Politics in Moldova”, Holocaust and Genocide Studies, Vol. 
22, no. 1, 2008, p. 45-73. 
11 Igor Caşu, ”Istoriografia şi chestiunea Holocaustului: cazul Republicii Moldova”, Contrafort: Revistă a tinerilor scriitori din Republica 

Moldova, nr. 1-3, 2007. 
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reprezentat o ameninţare pentru statul român. Mai mult, ideile care sunt expuse în lucrarea De la 

Basarabia românească la Basarabia sovietică, 1939-1945
1
 indică faptul că Stăvilă îndreptăţeşte 

acţiunile mareşalului Antonescu orientate spre evreii basarabeni. Potrivit istoricului, în vara anului 

1941, cu privire la de chestiunea evreilor din Basarabia, conducătorul suprem al statului român a fost 

pus în faţa unei dileme: i) fie să ignoreze problema evreilor care erau simpatizanţi ai puterii sovietice, 

ii) fie să izoleze această minoritate în lagărele din Estul Nistrului
2
. Istoricul consideră că, în cazul în 

care Ion Antonescu alegea să facă abstracție de acţiunile evreilor împotriva statului român, aceasta ar 

fi creat nesiguranța românilor în lupta împotriva sovieticilor. Pentru Stăvilă faptul că, Antonescu a 

preferat să izoleze această etnie în lagăre, este o alegere potrivită şi sigură. Politica agresivă a statului 

român împotriva evreilor devine și mai îndreptățită în momentul în care cercetătorul afirmă că 

guvernul antonescian nu a asasinat evreii basarabeni, iar crimele au fost comise de către trupele 

militare germano-naziste
3
.  

De asemenea Stăvilă se declară printre primii istorici moldoveni care au abordat tema 

Holocaustului în Basarabia. 
4
 În 1991 acesta susținea că germanii au omorât circa 20 000 de evrei 

basarabeni, iar statul român a stat departe de înfăptuirea acestor crime. În același șir de idei, istoricul 

accentuează că argumentele sale expuse tot în 1991 sunt constituite în baza documentelor studiate în 

Arhiva Națională din Republica Moldova. Astfel, dacă este să privim obiectiv asupra acestor afirmații 

și estimări oferite de istoricul Stăvilă, considerăm că în 1991 într-un stat ex-comunist care abia își 

obținuse independența, era prea devreme să fie realizate cercetări serioase în arhive pe marginea 

Holocaustului, deoarece lucrările analizate mai sus indică faptul că până în anii 2000 în Moldova 

Holocaustul a fost marginalizat, deoarece chestiunea minorităților etnice din Basarabia nu a trezit 

interese de cercetare până la acel moment. În plus, un istoric trebuie să fie în continuă cercetare, prin 

urmare în 2014 nu pot fi enunțate aceleași date legate de exterminarea evreilor care au fost făcute 

publice în 1991, deoarece între timp alți istorici moldoveni precum Dumitru, Solonari, ș.a care și-au 

realizat cercetări și continuă să o facă și în prezent în arhivele din întreaga lume, unde se găsesc dosare 

legate de Holocaustul din Moldova, au constatat că numărul evreilor exterminați în Basarabia 

depășește cifra de 200 000. Generalizând, toate ideile expuse anterior conduc spre faptul că, Stăvilă 

este mai mult cointeresat de mesajul politic și ideologic care poate fi construit pe marginea temei 

Holocaustului decât pe investigarea și interpretarea dezinteresată a evenimentelor tragice legate de 

exterminarea evreilor din Moldova. 

Rodica Solovei în lucrarea sa Activitatea Guvernământului Transnistriei în domeniul socio-

economic şi cultural (19 august 1941 – 29 ianuarie 1944)
5
 menţionează doar tangenţial chestiunea 

evreiască din Transnistria. Motivul invocat de autoare al omiterii date ține de faptul că lagărele de 

concentrare în care au fost deportaţi evreii din Basarabia şi Bucovina s-au aflat sub supravegherea 

armatei române şi nu a administraţiei civile. Totuşi, Solovei descrie condiţiile și  starea sanitară a 

lagărelor și ghetourilor în care fuseseră închiși evreii, dar şi măsurile pe care le-au întreprins 

autorităţile române împotriva bolilor contagioase care au început a fi răspândite
6
. 

Structurată în patru capitole, lucrarea lui Pavel Moraru Bucovina sub regimul Antonescu (1941-

1944)
7
 tratează atitudinea românilor faţă de evreii din Bucovina de Nord din momentul intrării trupelor 

sovietice pe acest teritoriu şi până în 1944. În monografia dată este evidenţiat caracterul funcţionalist 

al politicii antisemite manifestate de guvernul român. Moraru subliniază că din momentul includerii 

Bucovinei de Nord în sfera de interes a URSS, partea română a considerat evreii drept minoritatea 

etnică cu cele mai înfocate convingeri comuniste
 8

. Astfel, începând cu vara anului 1941, românii au 

decis că evreii trebuiesc închişi în lagăre drept pedeapsă pentru ideile politice antiromâneşti, dar şi 

pentru insultele adresate soldaţilor români în vara anului 1940
9
. Autorul susţine, că în Bucovina se 

                                                           
1 Ibidem. 
2 Veaceslav Stăvilă, De la Basarabia românească la Basarabia sovietică, 1939-1945 (Chișinău: Tipografia Centrală, 2000), 150 p. 
3 Ibidem, p. 129. 
4 Veaceslav Stăvilă, ”Adevăr cu capul spart”, 22.01.2014, https://morarita.wordpress.com/2014/01/22/adevar-cu-capul-spart-declaratia-

cunoscutului-istoric-veaceslav-stavila/, (ultima dată accesat 2.06.2016). 
5 Rodica Solovei, Activitatea Guvernământului Transnistriei în domeniul socio-economic şi cultural (19 august 1941 – 29 ianuarie 1944), 

(Iaşi: Casa Editorială Demiurg Plus, 2009), 182 p. 
6 Ibiem, p. 14. 
7 Pavel Moraru, Bucovina sub regimul Antonescu (1941-1944), (Iaşi: Editura Tipo Moldova, 2013). 
8 Ibidem, p. 338. 
9 Ibidem, p.119. 

https://morarita.wordpress.com/2014/01/22/adevar-cu-capul-spart-declaratia-cunoscutului-istoric-veaceslav-stavila/
https://morarita.wordpress.com/2014/01/22/adevar-cu-capul-spart-declaratia-cunoscutului-istoric-veaceslav-stavila/


Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

383 

 

preconiza scoaterea evreilor prin deportarea lor, sau prin emigrare forţată, dar nicidecum nu a fost 

planificată exterminarea acestora. La fel, istoricul subliniază că la 13 martie 1944 guvernul Antonescu 

a luat decizia de a readuce toţi evreii deportaţi în Transnistria, însă această acţiune nu a fost posibilă 

din cauza înaintării rapide a Armatei Roşii. Pe de altă parte, Moraru susţine, că au existat şi evrei în 

Bucovina care aveau frică faţă de ocupaţia sovietică. Astfel, în timp ce unităţile armatei române 

încercau să oprească înaintarea sovieticilor spre teritoriul român o bună parte din populaţie, inclusiv 

evrei au preferat să se refugieze în Regatul Vechi
1
. P. Moraru nu neagă politica română antisemită, cu 

toate acestea istoricul rămâne ataşat de teza care susţine că măsurile împotriva evreilor au fost luate 

chiar în interesul lor
2
. 

În 2005 la Chişinău, Sergiu Nazaria publică prima lucrare de proporţii dedicată subiectului vizat 

Holocaust: File de istorie (pe teritoriul Moldovei şi în regiunile limitrofe ale Ucrainei, 1941-1944)
3
. 

Potrivit autorului, dramele legate de Holocaust sunt conectate la situaţia politică specifică momentului 

publicării monografiei în Republica Moldova. În lucrarea dată Nazaria încearcă să prezinte o listă de 

argumente care tind să demonstreze intenţiile fasciste ale autorităţilor române legate de Holocaust. 

Istoricul susţine că Hitler a rămas mulţumit de faptul că Ion Antonescu a început primul prigoana şi 

uciderea evreilor, afirmaţii care au trezit reacţii controversate în mediul academic din Republica 

Moldova. Astfel, Igor Caşu va sublinia că Nazaria nu cunoaşte istoriografia occidentală şi nici datele 

estimate ale victimelor, în baza documentelor de arhivă, de către Denis Deletant sau Radu Ioanid, de 

aceea afirmaţiile primului sunt de natură propagandistică, care promovează un discurs ce încearcă să 

compromită identitatea românească
4
. Nici Diana Dumitru nu este de acord cu cifrele utilizate de 

Nazaria expuse în lucrarea Holocaust: File de istorie (pe teritoriul Moldovei şi în regiunile limitrofe 

ale Ucrainei, 1941-1944), subliniind că acestea sunt exagerate și nu sunt bazate pe surse documentare. 

Autoarea atrage atenția, că cifra de 700.000 de evrei basarabeni şi bucovineni exterminaţi în timpul 

administraţiei antonesciene este una  exagerată, iar estimările cercetătorilor occidentali indică între 

200.000 – 250.000 de victime
5
. 

Din lucrările științifice ale istoricilor moldoveni observăm că, Holocaustul în Republica 

Moldova rămâne a fi un subiect controversat, care stârnește polemici și reacții diferite. Imediat după 

obţinerea independenţei, istoricii moldoveni au fost preocupaţi de studierea şi cercetarea unor subiecte 

care să restabilească identitatea naţională. Interesul târziu al istoricilor din Moldova pentru 

investigarea Holocaustului și numărul redus al publicațiilor referitoare la tema dată, au transformat 

evenimentele tragice ale Holocaustului într-un subiect de promovare al intereselor politice. Revenirea 

la guvernare a Partidului Comunist în anul 2000 a marcat evoluţia temei date în mediul academic 

moldovenesc. Guvernarea comunistă a utilizat informaţia legată de atrocităţile de război din anii 1941-

1945 în interes politic; pe marginea evenimentelor date, comuniștii și-au construit argumentele de 

atac. De cealaltă parte, susţinătorii ideii de Unire a Moldovei cu România, pro-românii, au căutat să 

minimalizeze implicarea autorităților române la desfășurarea evenimentelor legate de politica de 

exterminare a evreilor din Moldova în timpul celui de-al doilea război mondial, preferând astfel să 

“înţeleagă” Holocaustul, sau pe alocuri să şi îl justifice. 
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