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Estul Bulgariei şi Sud-Estul României). În prezent se observă 
decurgerea procesului formării conştiinţei noi  a minorităţii 
etnice europene sub influenţa activităţii clericale şi laice 
de elită, reprezentanţii cărora determină şi susţin viziunile 
religioase şi politice ale comunităţii etnoculturale.

Cuvinte-cheie: autoidentificrea,  ruşii lipoveni, diaspora, 
elita clericală şi laică.

Резюме
В настоящей статье анализируются религиозные и 

политические параметры современной самоидентифи-
кации русских старообрядцев, живущих в Добрудже (по- 
граничная географическая область в Северо-Восточной 
Болгарии и Юго-Восточной Румынии). В настоящее вре-
мя наблюдается процесс формирования нового сознания 
современного европейского меньшинства  под значи-
тельным  влиянием деятельности церковной и светской 

элит, чьи представители определяют и поддерживают ре-
лигиозные и политические взгляды  общности.

Ключевые слова: самоидентификация, русские ста-
рообрядцы, липоване, диаспора, церковная и светская 
элиты.

Summary
The article analyses religious and political dimensions 

of the contemporary self-identification of the Russians 
Old believers, living in Dobrudzha/Dobrogea (crossborder 
geographic region in Northeast Bulgaria and Southeast 
Romania). Nowadays a new self-confidence of modern 
European minority is forming under the activity of the church 
and civil elite, whose representatives define and maintain the 
religious and/or political community vision.

Key words: self-identification, Russians Old believers, 
lipovans, diasporal society, church and civil elites.

În prezent, în diferite cercuri academice şi nu numai 
se vorbeşte tot mai frecvent despre situaţia în perioada 
celui de-al doilea război mondial a romilor din ţările 
Europei Occidentale şi cele ale Europei Centrale şi de 
Est.

Unul din aspectele cele mai frecvent discutate este 
cel despre deportarea romilor din Basarabia în Trans-
nistria în perioada celui de-al doilea război mondial. 
Totusi, pâna în prezent există cercetări sumare privind 
politica guvernului Antonescu faţă de romii din Basara-
bia (teritoriu dintre râurile Nistru şi Prut aflat în perioa-
da 1941-1944 în componenţa României) şi o explicaţie 
al acestui fapt ar fi lipsa accesului la documentele de 
arhivă până în anii 90 ai secolului XX. Astfel, interesul 
nostru faţă de acest subiect rezidă din necesitatea stu-
dierii problemei istorice privind deportarea romilor din 
Basarabia în Transnistria în perioada celui de-al doilea 
război mondial şi anume politica „satelor de romi” a 
guvernului Antonescu.

În prima parte a articolului vom explica în ce a con-
stat această politică, făcând comparaţie cu   politica 
„satelor de romi” a administraţiei ţariste din Basarabia 
la începutul secolului al XIX-lea, perioadă în care Ba-
sarabia a fost regiune a Rusiei.  

Remarcăm că acest aspect al problemei am început 
să-l cercetăm recent, având la bază cercetările noastre 
anterioare privind statutul social-juridic al romilor din 
Basarabia în perioada anilor 1812-1918 şi situaţia ro-
milor basarabeni în perioada celui de-al doilea război 
mondial. În a doua parte a articolului vom analiza si-
tuaţia romilor basarabeni în perioada guvernului anto-
nescian.

Politica „satelor de romi” în Basarabia a adminis-
traţiei ţariste

t. SîrBu
POLITICA „SATELOR DE ROMI” A GUVERNULUI ION ANTONESCU: 

ROMII DIN BASARABIA (1942-1944)

Conform Statutului formării Provinciei Basarabia 
din 1818, romii constituiau a opta categorie socială şi 
ultima – cea de-a noua categorie socială – o constituiau 
evreii. Ambele categorii nu aveau nici un fel de drepturi. 
Conform Aşezământului erau împărţiţi în două catego-
rii: romii statului şi romii proprietarilor particulari. Tot 
prin acest Aşezământ a fost emis dreptul particularilor 
de a avea în proprietate  romi-şerbi. Cu toate că Statutul 
Basarabiei a fost schimbat în anul 1828, paragraful re-
feritor la drepturile şi prerogativele categoriilor sociale 
(romii şi evreii formând ultimele două categorii) nu a 
fost modificat. Au fost făcute doar unele schimbări în 
privinţa ţăranilor ce au venit din Rusia.

În acest context, în Basarabia politica „satelor de 
romi” a fost elaborată pentru prima dată la începutul 
secolului al XIX-lea şi se referea doar la romii nomazi. 
Astfel, această politică a fost aplicată în anul 1829-
1831, când au fost formate satele Cair şi Faraonovca 
pentru romii nomazi din Basarabia în scopul de a fi se-
dentarizaţi forţat şi de ai face agricultori. Autorităţile 
locale au plasat în aceste două comunităţi 2319 etnici 
romi, care au primit 9.202 desetine  – câte 30 de deseti-
ne fiecare familie.

Cu toate că această politică a „satelor de romi” ela-
borată la începutul secolului XIX a fost o iniţiativă de 
segregare  a romilor de ceilalţi locuitori (mă refer la 
populaţia majoritară), ţin să remarc că în Basarabia 
relaţia romi şi alţii (populaţia majoritară: moldoveni) 
a avut un caracter specific şi anume: în secolul XIX, 
când Basarabia a fost parte integrantă a Rusiei, rata al-
fabetismului moldovenilor constituia un procent infirm 
şi ocupa un loc înaintea romilor cu rata alfabetismului  
0 %. Această reprezentare specifică o putem sesiza, 
de asemenea, din imaginile din secolul XIX şi în baza 
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regulilor de înrolare în armată, conform cărora romii 
şi moldovenii erau consideraţi populaţie autohtonă şi 
erau trecuţi în aceeaşi rubrică pentru înrolarea în arma-
tă. Astfel, autorităţile ruse din Basarabia au avut o ati-
tudine similară faţă de romi şi moldoveni.

Revenind la situaţia acestor „sate de romi” remarc 
că în consecinţă a devenit deplorabilă, iar locuitorii 
acestor comunităţi au refuzat sa plătească impozite. 
Aceste măsuri au fost prima tentativă a autorităţilor 
ruse de a sedentariza romii nomazi din Basarabia. Ca 
rezultat al eşuării politicii „satelor de romi” a fost ela-
borat un decret cu privire la mobilizarea romilor în ar-
mata de cazaci.

După un secol, politica “satelor de romi” a fost re-
aplicată în timpul guvernului Ion Antonescu deportând 
în Transnistria atât romii nomazi, cât şi cei sedentari.

Evident, contextul politic şi istoric al acestor două 
politici diferă, dar considerăm important de a face aceas-
tă comparaţie, care ar reflecta atitudinea unui guvern sau 
altul faţă de un grup etnic (în cazul nostru al romilor) în 
perioadă de război şi conjuncturi politice specifice şi în 
perioadă de pace şi context istoric diferit.

Atât în cazul unei politici, cât şi în cazul celei de-a 
doua se referea la asamblarea unor sate pentru romi; în 
cazul primei politici îi viza pe romii nomazi, fiindcă 
ceilalţi – romii sedentari erau sclavi pe moşiile boie-
rilor şi mănăstirilor; în cazul celei de-a doua politici îi 
viza pe romii nomazi şi cei ce nu respectau şi reprezen-
tau un pericol pentru ordinea publică.

În cazul celei de-a doua politici, a existat o iniţia-
tivă de a coloniza romii nomazi încă din luna aprilie 
1940. Despre această iniţiativă s-a publicat un articol 
în ziarul Glasul romilor, unde se menţiona că ar fi fost 
adoptată o măsură oficială în aprilie 1940 cu privire la 
colonizarea romilor nomazi şi precum că această iniţia-
tivă a fost discutată în prealabil cu Uniunea Generală a 
Romilor din România. La fel, Uniunea  a dat şi o soluţie 
in ceea ce priveşte colonizarea nomazilor – ea propune 
de a coloniza nomazii la periferiile oraşelor pentru a 
facilita vinderea obiectelor confecţionate de aceşti no-
mazi. Până acum n-am găsit vreun document oficial ce 
ar confirma cele scrise în acest articol, dar acest aspect 
rămâne a fi cercetat încă.

Politica „satelor de romi” a guvernului  
Ion Antonescu

În perioada anilor 1918-1940, perioadă în care 
Basarabia a fost în cadrul României, romii n-au be-
neficiat de jure de vreo politică specială din partea la 
nici un guvern. Vrem însă să remarcăm că istoricii fac 
întotdeauna comparaţie între constituţia din 28 martie 
1923 şi constituţia din 27 februarie 1938 atunci când 
vorbesc despre statutul minorităţilor din România în 
perioada interbelică - în constituţia din 1923 nu se fă-
cea distincţia dintre românii de sânge şi cetăţenii ro-
mâni. Această distincţie este însă făcută în constituţia 
din 1938.  

Mai târziu, în perioada guvernului Ion Antonescu, 
s-a discutat despre aplicarea politicii „satelor de romi” 
în România şi iniţial aceasta se referea doar la romii din 
Bucureşti, care urmau să formeze sate de romi fie la 
gurile Dunării şi să se ocupe de pescuit, fie în câmpiile 
Bărăganului, unde nu erau suficiente braţe de muncă. 
Această decizie luată în cadrul şedinţei Consiliului de 
Miniştri al Guvernării Ion Antonescu din 7 februarie 
1941 n-a fost aplicată, fiindcă a fost găsită o altă soluţie 
– deportarea romilor în Transnistria şi de data aceasta 
se referea nu numai la romii din Bucureşti ci la anumite 
categorii de romi din toată ţara inclusiv şi Basarabia, 
care în perioada  1941-1944 a fost parte componentă a 
României. Astfel, aplicarea politicii „satelor de romi” a 
guvernului Antonescu a început cu recensământul se-
cret al romilor din 25 mai 1942.  Ministerul de Interne a 
transmis Inspectoratului General al Jandarmeriei sche-
ma  recensării romilor şi anume: „1. Ţiganii nomazi 
(căldărari, lingurari etc.); 2. Ţiganii sedentari (recidi-
vişti, fără mijloace de existenţă, fără ocupaţii şi cei care 
constituiau un pericol al ordinii publice)”.

Aşadar, au fost recensaţi în mai 1942 doar romii ce 
urmau a fi deportaţi în Transnistria şi conform cercetă-
rilor de arhivă făcute până acum am stabilit că Minis-
terul de Interne a primit listele romilor nomazi numai 
pentru judeţele Bălţi, Soroca şi Chişinău, şi listele ro-
milor sedentari au fost prezentate pentru 6 judeţe din 
cele 9 existente în Basarabia. Listele romilor sedentari 
recensaţi din judeţele Tighina,  Orhei, Soroca lipsesc. 
Astfel, numărul romilor sedentari recensaţi la data de 
25 mai 1942 constituiau 1704 persoane şi romii nomazi 
din Basarabia – 104 persoane.

Acest recensământ  a însemnat singularizarea poli-
ticii faţă de romi şi a fost dirijat direct de către mare-
şalul Ion Antonescu. Un argument în acest sens este că 
despre recensământul secret al romilor din România, 
inclusiv şi Basarabia, nu a fost discutat niciodată în 
cadrul şedinţelor Consiliului de Miniştri al Guvernului 
Ion Antonescu. 

În acest context, vrem să mai remarcăm că în luna 
iulie 1941 a fost efectuat recensământul general al 
populaţiei doar în Basarabia şi în Bucovina de Nord 
– două vechi provincii româneşti, fiindcă în România 
recensământul a fost făcut pe 6 aprilie 1941.  Conform 
acestui recensământ în Basarabia locuiau 8.204 romi. 
Ţinem să menţionăm că în acest recensământ în rubrica 
în care erau trecuţi evreii nu era indicat numărul lor. 

În continuare, mă voi referi la deportarea romilor 
din Basarabia nu ca etapă a politicii „satelor de romi” a 
Guvernului Ion Antonescu ci vom vorbi succint despre 
procesul deportării romilor din Basarabia în Transnis-
tria în anii 1942-1944. În prezent suntem la etapa cer-
cetării acestui aspect.

Numărul romilor sedentari din Basarabia deportaţi 
în Transnistria în perioada 1942-1944 conform estimă-
rilor de până în prezent este de 2123 persoane şi depor-
tarea lor a fost efectuată din septembrie şi până la înce-
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putul lui octombrie a anului 1942. Admitem că numărul 
romilor deportaţi a fost mai mare.

Numărul romilor nomazi deportaţi de pe întreg teri-
toriul Basarabiei în Transnistria (în judeţele Berezovka 
şi Oceakov) a fost de 114 persoane, această categorie de 
romi fiind deportaţi în perioada august-septembrie 1942.

Deportările ce s-au făcut în perioada anilor 1943 şi 
începutul anului 1944 s-au referit la romii, care s-au 
eschivat anterior deportării.

În loc de concluzii, vrem să remarcăm că  până la 
această etapă a cercetării am reuşit să constatăm că „po-
litica satelor de romi” a guvernului Antonescu a fost 
punctul culminant a unei politici discriminatorii faţă 
de minoritatea romă, cu toate că în contextul acestei 
politici romii erau consideraţi ca o categorie socială şi 
nu minoritate etnică. Acest fapt l-am constatat în baza 
documentelor de arhivă din Arhivele Naţionale Istorice 
din Bucureşti şi Arhiva Naţională a Republicii Moldo-
va. Cu toate că au existat mari diferenţe între politica 
„satelor de romi” aplicată la începutul secolului XIX 
şi politica Guvernului Ion Antonescu, în ambele cazuri 
romii au fost percepuţi ca o categorie socială. Aplicarea 
acestei politici iniţial doar pentru romii nomazi ar fi o 
altă similitudine între aceste două politici. Una din cele 
mai importante diferenţe, pe care trebuie să o menţi-
onăm, este că politica „satelor de romi” a guvernului 
Antonescu a fost aplicată în perioada de război. Nu am 
abordat situaţia romilor din Basarabia în perioada celui 
de-al doilea război mondial ca parte a holocaustului, 
fiindcă  acesta reprezintă un alt aspect al problemei ce 
poate fi abordat într-o altă lucrare. Aspectele analizate 
în acest articol sunt făcute în baza unor cercetări înce-
pute recent şi în perspectiva de a fi continuate, iar de-
mersul  a fost de a prezenta cadrul general al „politicii 
satelor de romi” în cele două perioade şi administraţii 
menţionate. 
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Rezumat
Politica „satelor de romi” faţă de romii din Basarabia în 

perioada celor doua administraţii – ţaristă şi română este as-
pectul  abordat în acest articol. Necătănd la conjunctura is-
torică şi geopolitică diferită a acestor două regimuri, există 
asemănări in politica lor faţă de romi.

Cuvinte cheie: romii din Basarabia, „sate de romi”, gu-
vernul Antonescu, categorie socială, deportare, Transnistria, 
al doilea război mondial. 

Резюме
Политика «цыганских сел» отностительно цыган 

Бессарабии в эпоху царизма и румынской администрации 
является одним из аспектов, затронутых в представленной 
статье. Независимо от различных исторических и 
геополитических условий эти два режима обнаруживают 
сходные черты по отношению к цыганскому населению.

Ключевые слова: цыгане Бессарабии, «цыганские 
села», правительство Антонеску, социальные категории, 
депортация, Транснистрия, Вторая мировая война.

Summary

The policy of „Roma villages” in Bessarabia during two 
administrations – Tsarist and Romanian is the most important 
aspect explained in this article. The different historical and 
political contexts of these 2 policies of „Roma villages” are 
the research issues of the author.

Key words: Roma people from Bessarabia, „Roma villa-
ges”, Antonescu’s Government, social category, the deporta-
tion, Transnistria, World War II.


