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Într-un moment în care martorii/ supravieţuitorii regimu-
rilor fasciste/ naziste, atât în România, cât şi în Europa, sunt 
tot mai în vârstă și devin tot mai puțini, ne propunem să 
discutăm despre această perioadă a istoriei recente pentru a 
înţelege prezentul. Pentru că:

•	 deciziile luate în perioada respectivă ne afectează până 
în prezent.

•	 există o continuitate între instituțiile și structurile repre-
sive ale regimului fascist și cele de astăzi.

•	 analiza structurilor și mișcărilor de rezistență anti-
fascistă ne poate oferi modele de înțelegere și de acțiune 
politică.

•	 contextul actual al crizei capitalismului semi-periferic 
local dă naștere la excluziuni, segregări, dinamici sociale 
similare cu cele din perioada interbelică.

•	 rasismul și stigmatizarea unor grupuri etnice și sociale 
au atins în ultimii ani cote alarmante în discursul pub-
lic și în practica autorităților – de la violența anti-romi, 
până la culpabilizarea unor întregi categorii, precum 
„săracii” sau „pensionarii”.

Analiza acestor dinamici nu este și nu trebuie să fie numai 
obiectul istoricilor, ci al tuturor persoanelor preocupate de 
construirea unei societăți mai juste și mai echitabile. 

O reţea internațională de cercetătoare/ri independente/
ți a organizat, în octombrie 2014, în București, un atelier 
pentru a crea contextul unor dezbateri reale, îndelungi și 
necesare: Nationalism, Fascism and the Holocaust in Ro-
manian History: A Critical Approach. Majoritatea textelor 
din numărul 8 al Gazetei de Artă Politică a rezultat în 
urma atelierului respectiv.
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de VEDA POPOVICI și DAVID SCHWARTZ

Discuția s-a desfășurat pornind de la prezen-
tarea Vedei Popovici în cadrul conferinței-atelier 
Nationalism, fascism and the Holocaust in Ro-
manian History – a critical approach, organizată 
de Third Generation Buchenwald, în perioada 
16-20 octombrie, în București. Veda Popovici este 
interesată de identitate națională și decolonizare, 
subiecte urmărite atât în munca sa artistică, cât și 
în demenrsurile teoretice, finalizând un doctorat 
pe tema naționalismului în arta anilor ‘70-‘80. 
David Schwartz este regizor de teatru, interesat de 
genealogia naționalismului în spațiul românesc și 
de istorii ale mișcărilor progresiste de rezistență în 
context local.

V: De curând, România are un nou președinte și e simptom-
atic cât de importantă – centrală aș zice – a fost legitimarea 
acestei președinții prin manipularea dorinței de apartenență 
la Europa. Nu doar că obsesia 
intelectuală pentru Europa nu s-a di-
minuat, ci e mai solidă ca niciodată.  

D: De acord, atunci cred că ăsta ar 
fi punctul de pornire. Pe de-o parte 
cred că această obsesie exista dinainte 
de secolul XIX, izolat, dar idealul 
național, care s-a constituit tot ca o 
imitație a felului în care s-au construit 
națiunile occidentale, s-a cristalizat în 
secolul XIX.

V: Exact, obsesia pentru apartenența 
la Europa se instalează în secolul XIX: 
elitele încep să contureze atât proiect-
ul national, cât și politicile economice 
și pe cele culturale de modernizare. 
Dacă înțelegem modernizarea ca 
proces programatic amplu de raliere 
la modernitatea occidentală a unei 
societățiț aflate la marginea sau în 
afara structurilor acesteia, înțelegem 
deja că aveam premisele perfecte ale 
instalării acestei dorințe pentru Eu-
ropa.

D: Dar cred că a fost și o soluție strategică. În contextul ex-
pansiunii Imperiului Otoman și a Imperiului Țarist, a fost și o 
strategie politică.

V: Cu siguranță că a fost și o strategie politică. Lucrurile as-
tea sunt complementare, până la urmă. Ideea că opțiunea către 
occidentalizare ține de un arbitrar politic nu e foarte utilă. 
Elitele politice erau deja într-o situație de subalteritate într-un 
context geopolitic, iar spațiul românesc era deja de mult vizat 
către o cooptare sistemică.

D: Și eu cred că nu a fost neapărat o situație de opțiune reală, 
ci mai degrabă singura soluție posibilă în contextul de supu-
nere respectiv, în situația geopolitică de atunci. Cred că este 
interesant de văzut cum s-a legat această obsesie pentru Oc-
cident de ceea ce se întâmpla pe plan local, și cum s-a legat cu 
proiectul național, construit tot pe model occidental.

V: Proiectul național în contextul românesc a fost preluat 
de la revoluționarii francezi și aplicat într-un context est-euro-
pean unde nu aveai aceleași premise politice, nu aveai aceleași 
clase sociale sau condiții istorice de tipul popularitatea tiparu-
lui, omogenitatea limbii, o dominanță a unei etnii, etc.

D: Nici măcar ca structură de clase și procese economice 
nu existau similarități. Spre deosebire de modelul francez 
unde avusese deja loc o revoluție până la urmă burgheză, 
Țările Române se aflau în plin Ev Mediu. Poate de aici și 
naționalismul construit diferit, în principal în sens etnic, prin 
diferențierea de celelalte etnii, în special de străinii din in-

terior, bazat pe apartenența la etnia română, și mai puțin pe 
apartenența la teritoriu.

V: Da, dar perspectiva asupra naționalismului ca fiind mai 
ales de două feluri, unul de tip civic și altul de tip etnic te duce 
pe o pistă falsă. Aceasta corespunde unei dihotomii între proi-
ectul național liberal bazat pe cetățenie și proiectul națiunii 
etnocentrice – unul autoritarist, despotic. Această a doua cat-
egorie este tradițional asociată estului Europei, acestui spațiu 
barbaric, sângeros și irațional. Avem de-a face cu o perspectivă 
orientalistă a cărui unic scop este de a face proiectul național 
liberal singurul valabil, cel care afirmă adevărul și binele. Or, 
proiectul național așa cum a fost de la bun început contu-
rat în contextul occidental are o componentă fundamentală 
etnocentrică.

Putem privi proiectul statului național ca un proiect de 
structurare, organizare, disciplinare și înregimentare ale 
unor populații dispersate, pe care modernitatea nu le poate 
recunoaște în diferența lor. În felul acesta a fost exportat atât 
în spațiie non-europene, cât și în cel vag, aproape european, al 

estului Europei: un proiect prin care spații diverse pot fi încad-
rate într-o macronarațiune previzibilă și controlabilă pentru 
scopurile capitalismului și colonialismului.

D: Practic, capitalismul în forma sa actuală, globală, nu 
poate funcționa fără statele naționale. De la colectarea taxelor 
(impozite, taxe vamale etc.) și până la structurile militare și 
polițienești, statele naționale sunt parte necesară din regimul 
global actual. Legat de ceea ce spuneai mai devreme, sigur că 
proiectul național este unul fundamental etnicist, asta e esența 
lui, dar felul în care s-a construit apartenența este cumva 
diferit, nu doar în dihotomia, într-adevăr orientalistă, vest-
est, ci și prin raportarea la alte contexte. În America Latină, 
de exemplu, construcția națională fiind desigur făcută într-un 
context foarte diferit și de pe alte baze, uneori chiar de cei care 
se opuneau colonialismului, nu de cei care îl înlesneau/ in-
strumentau, proiectul național s-a concentrat mai degrabă pe 
apartenența la un teritoriu, nu neapărat la o limbă sau la o et-
nie. Și în continuare nu am un răspuns mulțumitor la faptul că 
la noi naționalismul a căpătat această formă agresiv etnicistă.

V: Cred că există naționalisme, diverse discursuri ale 
identității naționale militante și diferențele dintre ele sunt 
foarte importante. În America Latină se dezvoltă discursuri 
ale identității naționale radical diferite de cele europene, ele 
trebuie privite în logica lor. În același timp, să nu uităm că 
scopul fundamental al proiectului național este cel de a coopta 
violent spații non-europene la modernitatea occidentală. Dar 
anumite discursuri naționale pot avea consecințe emancipa-
toare, cum e în America Latină. În schimb, când vorbim de 

Națiune, subalternitate și dorința de Europa 
O discuție despre identitate națională și nevoia apartenenței europene 

Europa de Est, aici e o discuție separată, în ce măsură avem 
de-a face cu vreo componenta anti-colonială în discursurile 
despre națiune create aici. 

D: Da, asta mi se pare și mie important de discutat.

V: Un răspuns provizoriu la această întrebare ar fi că nu  – 
în contextul strict românesc, mai degrabă nu avem de-a face 
cu vreo componentă anti-colonială. Discursul național mai 
degrabă a sufocat decât a potențat orice teorie ce putea duce 
către un discurs decolonial, critic, emancipator. 

Discursul național în contextul românesc este fundamental 
o narațiune de apartenență la Europa. Diversele sale versiuni 
construiesc, fiecare, propria reprezentare a Europei, unele se 
hrănesc din altele, altele se contestă sau intră în competiție, 
însă toate caută să demonstreze apartenența. 

Dacă ne uităm la fascism, apartenența la Europa este 
conturată asemănător termenilor  camaraderiei: într-un 
ethos patriarhal masculinist, al afirmării prin agresiune, se 
tinde către o omonimie cu marile puteri fasciste ale timpu-

lui Discursul național mai degrabă a 
sufocat decât a potențat orice teorie ce 
putea duce către un discurs decolo-
nial, critic, emancipator – Germania, 
Italia și Spania. Cioran conturează 
foarte elocvent această viziune: in-
trare în istorie prin violența extremă 
a celui mai puternic. Și tot la el vedem 
clar că această perspectivă este una a 
confirmării subalterității. El privește 
istoria ca Istoria Europeană, mare, 
hegeliană, a supraorganismelor poli-
tice transcedentale, statelor-națiune. 
Aceasta e o perspectivă tipică unei 
subiectivități colonizate, o interior-
izare a privirii colonial, care spune 
că tu ești în afara istoriei și trebuie să 
faci ceva supranatural, să-ți depășesști 
condiția fundamentală ca să intri în 
istorie. 

D: Încerc să trec puțin mai de-
parte în timp acum, mă gândeam și 
la care sunt specificitățile procesului 
de modernizare comunist, propus de 
regimul socialist de după 1945. Pentru 

că până la urmă, tot un model de modernizare, o „intrare în 
istorie”, atât în planul subiectivității oamenilor, cât și în planul 
modernizării proceselor de producție, a propus și comunis-
mul. Cel puțin în privința modernizării economice, acest 
proces a fost reușit – în perioada anilor 1950-1970, România a 
trecut de la capitalismul incipient din Interbelic, la producția 
industrială masivă, specifică modernității capitaliste. Este in-
teresant că visul acesta al „racordării la Occident” a fost îm-
plinit într-o măsură de socialism, deși acum suntem învățați 
că ar fi fost exact invers și că socialismul ar fi fost o „gaură în 
istorie”.

 
V: Clar, trebuie să privim perioadele regimurilor real-comu-

nist și socialist ca fiind în perfectă coerență cu regimurile poli-
tice ce le-au precedat și urmat. Ideea unui vid istoric, a unei 
discontinuități, a unei pauze istorice, idee de altfel centrală în 
ideologia anti-comunistă post-89, e un non-sens.

D: Exact, este o altă idee auto-colonizatoare, care a fost 
impusă tot din Occident în perioada războiului rece. O se-
rie de intelectuali locali, începând cu discursul de la Radio 
Europa Liberă și continuând agresiv după 1989, au marșat 
pe această idee a „discontinuității”, a unei „rupturi istorice” 
față de drumul „firesc”, „european”. Tot din punctul de ve-
dere al continuității, este interesant să vedem cum s-a rapor-
tat regimul socialist la naționalism, atât în prima perioadă, 
stalinistă, cât și în perioada Ceaușescu. Dacă tot am trecut 
accelerat prin istorie în cadrul discuției, cred că merită să ne 
oprim și asupra acestui aspect.

DANIEL TRISTAN
Tricolor 1, textil, 2012 

Produs în cadrul proiectului Ceilalți Noi, coordonat de Veda Popovici
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V: Așa e, după 1945 trebuia adresată problema identității 
naționale într-un fel sau altul chiar dacă nu era o prioritate a 
statului nou. Varianta de identitate națională a regimului Dej 
își găsește apogeul și împlinirea în regimul Ceaușescu. Din 
acest punct de vedere, abia acesta din urmă este un alt mare 
moment al proiectului național în contextul românesc. Aici 
avem mai multe definiții ale națiunii care intră în competiție, 
cum spune Verdery1. Avem o variantă a aparatului de putere, 
a scenei culturale intelectuale pe care o menționai, discursul 
diasporei și cel al Bisericii Ortodoxe Române. 

Varianta aparatului de putere este, printre altele, una radical 
etnocetrică – identitatea românească este centrală și, mai ales 
din perspectivă birocratică, românizarea din anii ‘50-‘60 este 
o continuare a proiectului interbelic.

În perioada Ceaușescu s-a revenit
la o marginalizare clară pe criterii etnice

D: De acord. Trebuie subliniat faptul că până la urmă 
statul socialist e cel care a îndeplinit „visul interbelic” al unei 
„Românii a românilor” – România a ieșit din sistemul so-
cialist cu o populație de aproape 90% autoidentificați etnici 
români. Pe de altă parte, cred că sunt importante diferențele 
între felul în care a avut loc procesul de românizare în anii 
‘50, și ce s-a întâmplat în perioada Ceaușescu. În perioada 
de după război, minoritarii, în special maghiarii și evreii, 
au avut acces la funcții administrative și politice, au fost în-
tr-o oarecare măsură chiar suprareprezentați, în raport cu 
numărul total al membrilor minorităților respective. Dar, de 
cele mai multe ori, acest acces venea 
cu condiția „românizării” (schimbării 
numelui, folosirii exclusive a limbii 
române în administrație etc.). Ast-
fel că nu a existat în niciun caz ideea 
unui stat pluri-național (vehiculată 
de comuniști în perioada interbelică), 
ci cea a unui proces de românizare, 
în care calitatea de „român” nu era 
dată de originea etnică, ci de „prac-
tica comportamentală”. În schimb, în 
perioada Ceaușescu s-a revenit la o 
marginalizare clară pe criterii etnice.

V: Deci iată coerența perfectă a proi-
ectului național în sens naționalist 
de-a lungul întregului secol XX. Cred 
că e mai interesant să vedem etno-
centrismul discursului național din 
contextul românesc ca însemnând un 
pic altceva decât pur și simplu cen-
tralitatea românilor ca etnie. Dacă 
ne întoarcem la ce înseamnă de fapt 
proiectul statului-națiune – cooptare 
în modernitatea occidentală –, putem 
înțelege etnocentrismul ca un mod de 
control al populațiilor prin crearea unei narațiuni previzibile 
și o modalitate de a înlesni apartenența la Europa. Aici e para-
doxul ideii de națiune: în același timp în care afirmă un tip de 
diversitate, diferență, lucrează, de fapt, către o nivelare, o egal-
izare, o omgenizare a lumii. Și acesta e un paradox doar apar-
ent, pentru că națiunea este o formă de structurare a societății 
care creează echivalențe acolo unde ele nu există, eliminând 
Diferența față de modernitatea occidentală. Este o modalitate 
de a recunoaște diferența mică, minoră în timp ce ceea ce se 
întâmplă este o cooptare la un sistem mondial.

Etnocentrismul din contextul românesc trebuie văzut mai 
ales din perspectiva aceasta. Până la urmă, și această ficțiune 
a etniei românești este de un anumit fel, cu două caracteristici 
majore: ea este odată depozitara unui anumit tip de cunoaștere 
ancestrală, milenară – cu scopul incorporării populațiilor 
agrare, și apoi este albă. Albitatea se vede cât se poate de clar 
în felul în care a fost construită această ficțiune, în absolută 
diferențiere și opoziție față de ce este considerat pe plan local 
și într-o viziune occidentală orientalistă non-european: oto-
manul, evreul și romul. Această definire a etniei bazată pe o 
diferențiere rasistă se vede nu doar în sensul cultural, dar și 
în cel birocratic, dacă ne uităm la politicile statului la sfârșitul 
secolului XIX și începutul secolului XX.

Intenția unui proiect național
de rezistență anti-colonială

D: Exact, inclusiv în raport cu maghiarii s-a folosit această 
diferențiere orientalistă, între poporul român, european 
milenar, și maghiarii, numiți „nomazi”, „năvălitori”, „veniți 
din stepele Asiei”. Și protocronismul, chiar în varianta lui 
extremistă „dacică”, vine să sublinieze același lucru – dorința 

noastră atât de acerbă de a fi „europeni”, adică de a fi „la origi-
nea lumii”. Sigur, modernitatea capitalistă a construit această 
ficțiune conform căreia Europa de Vest este superioară, la 
originea tuturor realizărilor lumii. Ficțiune necesară pentru 
a justifica moral și teologic crimele procesului colonial. Iar in-
telectualii conservatori români preiau de bună această ficțiune 
– este super-elocvent cazul lui Lucian Boia, care ajunge să 
afirme că non-vest-europenii „nu au inventat nimic esențial: 
de la becul electric la democrație, totul a ieșit din laboratorul 
occidental”. 

Revenind puțin la regimul Ceaușescu, cred că este im-
portant să discutăm și despre faptul că, în discursul ceaușist 
și în ideologie, a existat și o puternică componentă anti-
imperialistă. Ea a fost vizibilă în multe momente, de la critica 
dură a invaziei armatei sovietice în Praga, în 1968, până la 
alianțele cu statele non-aliniate, anti-coloniale, precum Libia, 
Irak sau Iran. Mi se pare interesant că ori prin el, ori prin ide-
ologii din jurul său la momentul respectiv, a apărut, cel puțin 
la nivel teoretic, intenția unui proiect național de rezistență 
anti-colonială, oarecum inspirat de proiecte politice similare 
din America Latină sau Africa de Nord. Și cred că e impor-
tant să ne gândim de ce a eșuat un astfel de proiect. Și cum 
a ajuns Ceaușescu, dincolo de dezastrul economic, să apară 
post-mortem mai degrabă ca un despot naționalist local decât 
ca un lider emancipator.

V: Trebuie să diferențiem între politica externă și cea internă. 
Politica externă avea o tendință anti-colonială, sau cel puțin 
de solidarizare cu un ethos anti-colonial. Dar cea internă este 
una etnocentrică, o politică de structurare și control violent 
ale societății într-o tendință totală.  Un alt lucru care e prea 

des trecut cu vederea, apropo de componenta anti-colonială, 
îl găsim în varianta națiunii privilegiate de către aparatul de 
stat: protocronismul. Această teorie culturală favorizată de 
către regim este azi prea ușor desființată. La baza sa stă atât o 
sesizare foarte pertinentă a tensiunii coloniale care stă la baza 
culturii românești, cât și o încercare activă de rezolvare a aces-
teia: am vrea să aparținem, nu aparținem și nu vom aparține 
niciodată pentru că Europa nu ne vrea, până la urmă trebuie 
să facem ceva cu asta, altfel ne nevrozăm.

D: Da, este o încercare de a confirma apartenența la Europa, 
printr-un „trecut milenar” și glorios, puternic. De fapt, sunt 
imitații sau variante ale ficțiunilor pe care le-au construit și 
vest-europenii despre ei. Însă uitându-ne la alte zone sau la 
alte procese de decolonizare găsim un aspect foarte impor-
tant: necesitatea unei istorii sau a unei mitologii, indiferent că 
este sau nu națională, de la care să te revedinci, care să îți ofere 
încredere și legitimitate, să îți redea demnitatea de subiect de 
sine stătător. În America Latină, o mare parte din referințele 
la indigenism, chiar și în state în care populația nativă nu este 
foarte numeroasă, au exact această miză și acest sens – ser-
vesc procesului de legitimare a unei subiectivități la fel de 
puternice precum cea a colonizatorului. Și atunci cred că e 
important de analizat de unde a pornit protocronismul și… 
unde s-a greșit. Pe de-o parte, cum s-a ajuns la această formă 
extremă, hilară și necredibilă, care nu ajută de fapt deloc vreun 
proces de emancipare. Pe de altă parte, și mai important, care 
ar fi alternativele? Pentru că eu cred că este foarte importantă 
construirea acestei mitologii. Ea oferă un alt tip de demnitate 
și de rezistență la dominația occidentală și cred că nu este 

întâmplător faptul că o mișcare precum cea de la Pungești s-a 
dus atât de radical spre extrema dreaptă. Extrema dreaptă este 
singura care a oferit o astfel de mitologie, cu valoare de discurs 
mobilizator. De asta cred că e important să ne întrebăm care ar 
fi posibilitățile de a construi niște repere, istorice, mitologice, 
care să servească unor scopuri emancipatoare, și nu tot repre-
sive?

V: Asta e o întrebare foarte importantă. Sunt de acord, avem 
nevoie de o mitologie, de narațiuni colective care restaurează o 
demnitate și un anumit tip de identitate și nu trebuie să lăsăm 
treaba asta în mâinile dreptei. Problema este că, din acest 
punct de vedere, e foarte greu să facem analogii cu spațiile 
latino-americane. Până la urmă, în ce măsură mai avem astăzi 
în contextul românesc elemente culturale ce preced acestă 
modernitate? Și cred că aici e o altă discuție ce trebuie purtată.

Ce cred însă că putem cu siguranță face este să ne uităm 
într-o istore mai recentă, să construim o viziune a istoriei 
modernității românești ca un fenomen de colonizare și ocu-
pare, și analizând-o în sensul acesta să dezgropăm istoriile 
rezistenței la această modernitate. E singura mitologie care 
poate avea un potențial emancipator real.

Și asta mă duce la unde a greșit protocronismul, cum spu-
neai. Aș zice că principala greșeală – asemenea celei mai mari 
părți a discursurilor naționale est-europene – constă în con-
struirea unei structuri analogice: aceată națiune trebuie să 
devină analoagă, asemenea celei europene. Această formă 

de a gândi despre identitate este tipic 
colonială, iar dorința de a fi analog 
Europei este tot o dorință pentru Eu-
ropa. 

Noi, dacă vrem să construim un 
proiect al colectivităților locale într-
un sens decolonial, ar trebuie să nu 
căutăm analogia. Felul în care ne 
raportăm la modernitatea occidentală, 
la reprezentarea  Europei și la ideea 
de istorie trebuie să nu fie într-un 
mod subaltern – de tip analogic, 
concurențial, competitiv sau subordo-
nat. Toate sunt viziuni ale subalternu-
lui ce vrea să devină ca stăpânul.

Aici trebuie să rupem legătura cum 
ar spune Mignolo, să dez-legăm. 

D: În același timp, cred că trebuie 
să vedem cum adresăm și diferența/  
diferențierea față de occidental. Pen-
tru că dacă rămânem la construirea 
unor repere în opoziție cu cele occi-
dentale, cred că există din nou peri-

colul ca ele să fie prea puțin emancipatoare – vezi de exemplu 
politica homofobă promovată de ideologi din Rusia, dar și din 
alte state non-vestice, legitimată prin antagonism la valorile 
occidentale.

V: Și când vorbim de modernitate occidentală trebuie să fim 
atenți, până la urmă nu tot ce este produs în spațiul occiden-
tal reproduce logica colonială, capitalistă, patriarhală a acestei 
modernități. Occidentul european, la fel ca toate spațiile ce au 
intrat în contact cu această modernitate au creat rezistență.

Diferența de care vorbeam nu creează un opus, opoziția fi-
ind o formă de a gândi identitatea într-o dinamică colonială 
care nu ne duce prea departe. Această diferență este o viziune, 
un mod de a identifica și a de a construi reprezentare și subiec-
tiviare astfel încât să nu reproduci dinamiclie coloniale care îți 
sunt date, în care ești deja încadrat, către care ești tras. 

Oricât de complicat și de dificil ar putea părea un aseme-
nea proiect, cred că este cel de care avem nevoie. Trebuie să ne 
uităm la proiectul național în contextul românesc în toate ava-
tarurie sale ca o serie de încercări de a răspunde la acea tensi-
une colonială care este la baza acestei culturi. Sarcina constru-
irii unui nou tip de subiectivitate și proiect al colectivităților 
este o ruptură, dar trebuie să adreseze această istorie, să se 
revendice de la ea, într-un sens opozițional sau transformativ. 
De aceea pentru mine este și așa importantă cercetarea varian-
telor de identitate românească create în secolul XX, pentru că 
acestea îmi spun ceva despre cum putem astăzi să construim o 
subiectivitate decolonială radicală în spațiul acesta.

DANIEL TRISTAN
Tricolor 1, textil, 2012 

Produs în cadrul proiectului Ceilalți Noi, coordonat de Veda Popovici
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de DAVID SCHWARTZ

MOTTO: First they came for the COMMUNISTS...1

O semnificație importantă a poemului lui Martin 
Niemoeller, dincolo de mesajul de solidarizare fundamental 
în orice confruntare cu nedreptatea, este dată chiar de pri-
ma sa frază, enunțarea de fapt a unui adevăr valabil pentru 
cvasi-totalitatea regimurilor fasciste/ naziste: persecutarea, în 
primul rând, chiar înaintea minorităților etnice, rasiale etc., 
a activiștilor de stânga, văzuți ca inamici principali ai ordi-
nii fasciste. De la Germania hitleristă la Spania generalului 
Franco, de la dictaturile militare din America Latină până 
la regimul Suharto din Indonezia, persecuția mișcărilor de 
stânga (fie ele comuniste, socialiste, anarhiste, autonomiste 
etc.) a fost și este în continuare unul dintre pilonii principali 
ai regimurilor fasciste. 

Textul de față nu este o cercetare istorică, nici nu își propune 
o abordare exhaustivă, ci încearcă să traseze niște direcții, 
în primul rând pe baza istoriilor personale ale militanților 
politici progresiști, în legătură cu felul în care regimul poli-
tic din România interbelică și belică a tratat mișcările de 
stânga: de la marginalizare la scoatere în afara legii, de la 
urmărire la arestări arbitrare, la bătaie și tortură, culminând 
cu mitralierea sindicaliștilor în timpul grevelor și extermin-
area fizică a comuniștilor evrei în perioada celui de-al doilea 
război mondial.

Este important de precizat încă de la început că textul nu 
încearcă sub nicio formă să echivaleze persecuția politică cu 
persecuția pe criterii etnice/ rasiale. Persecuța etnică/ rasială 
diferă fundamental prin faptul că persoanele respective, spre 

1   Poem critic la adresa atitudinii intelectualilor germani în timpul regimu-
lui nazist, atribuit lui Martin Niemoeller:
„Prima oară au venit după comuniști, și nu le-am luat apărarea - 
pentru că nu eram comunist;
Apoi au venit după socialiști, și nu le-am luat apărarea - 
pentru că nu eram socialist;
Apoi au venit după sindicaliști, și nu le-am luat apărarea - 
pentru că nu eram sindicalist;
Apoi au venit după evrei, și nu le-am luat apărarea -
pentru că nu eram evreu;
Apoi au venit după mine -
și nu mai rămăsese nimeni să-mi ia apărarea.”
(traducerea din limba engleză: Marius-Bogdan Tudor)

deosebire de persoanele persecutate politic, nu au ales să facă 
parte din etnia/ „rasa” respectivă, ci sunt înregimentate cat-
egorial astfel de către actorul opresiv, independent de voința 
lor. Însă, în cazul României interbelice, în special în timpul 
războiului, persecuțiile etnice și politice s-au intersectat și 
s-au suprapus de multe ori, după cum se va vedea în continu-
are.

Principalul organ de represiune împotriva militanților de 
stânga în perioada interbelică, alături de armată, au fost ser-
viciile secrete române, denumite Siguranța Statului. Scopul 
implicit al Siguranței, acela de a înfrâna orice tentative de 
revolte sociale și de rezistență împotriva nedreptăților, în 
ultimă instanță de apărare a intereselor claselor bogate, 
devine evident dacă ne uităm chiar la momentul în care a 
fost creată instituția. Siguranța a apărut în 1908, ca urmare 
a răscoalei țărănești de la 1907, sub numele de Direcțiunea 
Poliției și Siguranței Generale (DPSG). Începând din anul 
1919, în urma unui decret-lege de reorganizare a Minist-
erului de Interne, DPSG va avea în componență „Serviciul 
Siguranței și Controlul Străinilor”. În contextul apariției 
României „mari”, dublarea teritoriului țării, cu înglobarea 
unei numeroase populații nevorbitoare de limba română, 
sau care nu se identifica drept „română”, cu multe persoane 
atașate idealurilor de stânga și revoluțiilor comuniste din 
U.R.S.S. respectiv Ungaria. În acest context, Siguranța Statu-
lui a funcționat ca o poliție politică brutală, care urmărea, se 
infiltra, făcea arestări arbitrare fără mandat, lovea și tortura 
persoane, inclusiv minore.

Interzicerea Partidului Comunist și
persecutarea militanților comuniști

În luna mai 1921, în cadrul Congresului general al Par-
tidului Socialist din România, are loc înființarea Partidului 
Comunist Român, prin scindarea unor membri din Partidul 
Socialist. P.C.R., numit inițial Partidul Socialist-Comunist, se 
afiliază la Internaționala a Treia, recunoaște ca bază ideologică 
marxism-leninismul și acceptă subordonarea față de Comin-
tern și de URSS. Imediat după congresul respectiv, toți mem-
brii care au votat înființarea P.C.R. sunt arestați.   

După mai puțin de doi ani în care a funcționat în semi-legal-
itate, partidul este scos definitiv în afara legii în 1924, prin 
legea Mârzescu, din februarie 1924. În teorie, legea nu era 
promulgată special pentru PCR, ci era legea persoanelor ju-
ridice (asociații și fundații), care prevedea controlul statului 
asupra oricărei persoane juridice de drept privat. Motivele 
oficiale ale interzicerii au fost caracterul „anti-național” al 
P.C.R., care ar fi militat pentru „dezmembrarea României”. 
Pretextul a fost solidaritatea partidului cu răscoala de la Ta-
tarbunar, răscoală a peste 6000 de țărani basarabeni, împotri-
va autorităților românești, cu sprijinul Uniunii Sovietice.

După anul 1924, persecuțiile împotriva militantelor 
și militanților comuniști s-au întețit. Activitățile pentru 
care aceștia erau arestați arbitrar, bătute sau torturați erau 
răspândirea de manifeste comuniste sau anti-fasciste, orga-
nizarea de întruniri și adunări cetățenești sau scrierea slogan-
elor antifasciste pe pereții orașelor din capitală. De cele mai 
multe ori, simpla apartenență sau simpatie/ susținere pen-
tru mișcarea comunistă putea duce la represiuni. Siguranța 
se folosea foarte des de denunțuri, de delațiune și de agenți 
infiltrați în rândurile activiștilor.

„Interesant este faptul că, din aceste dosare, rezultă că şi 
Poliţia de Siguranţă urmărea, aresta şi interoga persoanele 
minore asemenea viitoarei poliţii politice comuniste. […] 
Totodată, din aceleaşi documente reiese că în perioada 
interbelică au fost sădiţi germenii viitoarei legislaţii represive 
comuniste. Şi în acea epocă s-a practicat metoda internării 
administrative a persoanelor suspecte de activitate antistatală 
pe o perioadă determinată, în baza unei decizii MAI. O altă 
măsură represivă prevăzută în Codul Penal adoptat în 1936 
şi care a fost în vigoare până în 1968, a fost articolul 209. Aşa 
cum rezultă din fişele de penitenciar aflate într-unul din do-
sare, Ceauşescu Nicolae a fost condamnat în august 1939 la 
3 ani închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale” – art. 
209 din Codul Penal.”2

O istorie personală tulburătoare este cea a militantei co-
muniste Haia Lifșiț, originară din Chișinău. Imediat după 

2   Bumbeș, Mihai, Mihai Burcea, Pe urmele tânărului comunist 
Ceaușescu Nicolae, irir.ro, http://irir.ro/wp/pe-urmele-tinarului-comunist-
ceausescu-nicolae/lang/ro/ 

Persecutarea activistelor și activiștilor de 
stânga în România înainte de 1945

LEON MIȘOSNIKY
Artist și militant anti-fascist

Fără titlu, 33x48 cm, carioca pe hartie
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intrarea Basarabiei sub administrație românească, Haia 
Lifșiț, profesoară de școală a fost arestată pentru activitate 
comunistă și i s-a luat dreptul de a preda. Astfel că s-a angajat 
ca muncitoare necalificată într-o fabrică. În anii 1920 a fost 
arestată de mai multe ori pentru distribuirea de manifeste co-
muniste. În 1928 este arestată pentru ultima oară, împreună 
cu un grup de activiști comuniști. În mărturia sa de la pro-
ces, Haia Lifșiț reclamă faptul că a fost bătută și torturată în 
timpul achetei, își reafirmă credința în idealurile comuniste și 
cere trecerea în legalitate a Partidului Comunist Român. Este 
condamnată la 8 ani de închisoare, iar în 1929 intră în greva 
foamei în timp ce se afla închisă. Timp de 43 de zile acceptă 
doar să bea apă și refuză orice fel de mâncare. Starea ei de 
sănătate devine din ce în ce mai precară și moare, în închi-
soare, pe 17 august 1929.3

O altă istorie semnificativă pentru traseul unor militanți 
de stânga este cea a lui Ilie Eschenazy, activist care a fost 
arestat și închis pentru că a făcut un manifest-protest îm-
potriva uciderii unui evreu, situație rămasă neanchetată 
și nepedepsită, în Bucureștiul anilor 1920. Ca și în cazul 
Haiei Lifșiț, persecuțiile și discriminarea la care era supusă 
populația evreiască au jucat un rol fundamental în transfor-
marea lui Eschenazy în militant comunist. În închisoare, el 
îl va cunoaște pe Bela Brainer34 și se va înscrie în partidul 
comunist ilegal. După cum mărturisește fiica sa, Margareta 
Eschenazy: „Tatăl meu a fost un om politic foarte activ și bine-
voitor. A fost închis de 50 de ori în anii 1930. Am o fotografie 
cu el de la Doftana, e o fotografie cu el bătut, desfigurat. Un 
polițist a scris cu mâna lui: „A fost închis de 50 de ori și totuși 
rezistă”.5 Eschenazy și soția sa, Manea, au participat împreună 
și la greva ceferiștilor din 1933, ocazie cu care Ilie a fost arestat 
din nou. Este foarte important de subliniat activitatea politică 
a multor femei, soții de ilegaliști, care alegeau să ia asupra 
lor o parte din activitățile cu care erau însărcinați bărbații: 
„Mama a fost închisă la Văcărești. S-a găsit la percheziție un 
manifest și mama a luat vina asupra ei, astfel încât tata a stat 
în închisoare doar un an.”

Un alt capitol violent se leagă de arestarea, violentarea, tor-
turarea minorilor. În timpul celui de-al doilea război mon-
dial, situația va deveni și mai dură, minorii fiind inclusiv 
condamnați la moarte și executați pentru „delicte” precum 
răspândirea de manifeste sau inscripționarea de slogane anti-
fasciste pe bancnote.6 Reprezentativ pentru persecuția mino-
rilor este chiar cazul viitorului președinte al României, Nico-
lae Ceaușescu, arestat pentru prima dată în 1933, la vârsta 
de doar 15 ani, pentru același tip de „infracțiuni” – „acte de 
sabotaj” și „îndemn la grevă” – de fapt pentru răspândirea 
unor manifeste.7 De altfel, în perioada interbelică și în tim-
pul războiului, Ceaușescu va fi arestat de numeroase ori. 
În 1934, Ceaușescu va fi arestat pentru că a luat parte la o 
„ședință ilegală a comitetului anti-fascist”, deconspirată prin 
delațiunea proprietarului imobilului în care avea loc întâlni-
rea. „În urma raziei efectuate, au fost descoperite câteva per-
soane care luau parte la această şedinţă şi care, în momentul 
apariţiei poliţiştilor, ascultau o expunere a tânărului Matei So-
cor, care le vorbea despre pericolul fascismului şi despre egali-
tatea tuturor cetăţenilor”8. Înțelegem astfel motivele pentru 
care un minor putea fi arestat în atât de glorificata perioadă 
interbelică.

Persecutarea intelectualilor și
artiștilor de stânga

După cum observă Burcea și Bumbeș, „dosarele de 
urmărire întocmite de Siguranţă nu-i vizau doar pe comunişti 
sau simpatizanţi, ci întreaga stângă românească (social-
democraţi, socialişti, membri ai mişcării sindicale etc.). Astfel, 
poliţia politică interbelică a strâns în arhiva sa zeci de mii do-
sare de acest fel.”

Spre deosebire de situația de astăzi, în România interbelică, 
un număr considerabil de artiști (scriitori, poeți, artiști 
de teatru, artiști vizuali etc.) aveau vederi de stânga, de la 
democrați și social-democrați până la comuniști și anarhiști. 
Cu toții au avut dosare întocmite de Siguranță, s-au luptat cu 
marginalizarea, cu agenți infiltrați printre propriii colegi și 
prieteni9, cu arestări, ulterior inclusiv cu internarea în lagăre 

3   O biografie scurtă a Haiei Lifșiț a scris Elisabeta Ioniță: Haia Lifşiţ în 
Anale de Istorie, Vol. XV, Nr. 5. Institutul de Studii Istorice și Social-Poli-
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R, București. 1969, p. 178-180.
4   Militant comunist, membru al Comitetului Central al PCR și lider în 
perioada ilegalității, arestat de mai multe ori. 
5   Extrase din monologul bazat pe propria istorie personală, scris de 
Margareta Eschenazy în cadrul spectacolului de teatru comunitar Post 
Scriptum (realizat de colectivul Vârsta4, aprilie 2013).
6   Vezi interviul cu Liviu Beris și Alexandru Elias, Gazeta de Artă Politică 
nr. 8, decembrie 2014.
7   Bumbeș et al., idem.
8   Bumbeș et al., idem.
9   Vezi în acest sens notele lui Sașa Pană din autobiografia sa, Născut în 
’02 (Editura Minerva, 1973).

de muncă și de exterminare.
Gellu Naum este unul dintre cei mai radicali artiști-activiști. 

Înscris în Acțiunea Anti-fascistă și în organizația „Prietenii 
U.R.S.S.”, va fi, de altfel, arestat la aceeași ședință anti-fascistă 
unde a fost arestat și Ceaușescu. „Este momentul în care în-
cepe să fie urmărit de Siguranță, fiind arestat la rândul său, 
în decembrie 1935, după ce a încercat să scrie sloganuri anti-
capitaliste pe pereții unor vile din centrul capitalei.”10 Conform 
notelor Siguranței, Naum ar fi fost surprins scriind „parole cu 
caracter subversiv” pe zidurile caselor din străzile Dr. Sergiu, 
Dr. Felix și Bd. Cuza.

Scarlat Calimachi, cel supranumit ulterior „prințul roșu”, 
închis în lagărul de la Tărgu-Jiu în timpul războiului, va fi 
urmărit încă din anii 1930 și arestat la aceeași întâlnire 
anti-fascistă cu Naum și Ceaușescu. De asemenea, apare 
în dosarele Siguranței „printr-o notă furnizată de o „sursă 
serioasă” din care reiese că a fost bătut „pentru delict de opi-
nii” de către legionarii lui Corneliu Zelea Codreanu în plenul 
unei întruniri comuniste organizate de cel bătut”11.

Geo Bogza, Victor Brauner, Sașa Pană, Ion Călugăru, Nina 
și Max Hermann Maxy, Jules Perahim, Zaharia Stancu, Vic-
tor Eftimiu, poetul Ștefan Roll (Gheorghe Dinu) și prietena 
sa, viitoarea soție, Medi Wechsler, sunt de asemenea urmăriți, 
anchetați, uneori arestați, și chiar internați în lagăr în tim-
pul războiului, pentru simpatii sau activități de stânga, an-
ti-fasciste. Unii sunt comuniști înscriși în partid, alții doar 
simpatizanți, alții democrați. Însă pe măsură se apropie 
războiul și crește influența internațională a fascismului/ naz-
imului, drepturile cetățenești se suspendă și orice opinie anti-
regim devine delict politic, atentare la siguranța națională, act 
bolșevic etc.

Persecutarea mișcărilor sindicale și
reprimarea violentă a grevelor

Într-un context în care industria abia începea să se dezvolte, 
într-o țară preponderent agrară, numărul muncitorilor era 
relativ mic și baza solidarității muncitorești destul de slabă. 
Cu toate acestea, inclusiv din cauza condițiilor violente, subu-
mane de muncă, dar și datorită activismului social al unor 
militanți de stânga, au existat câteva greve majore în perioada 

10   Valentina Iancu, Activism și scandal: revoluția suprarealistă în 
România interbelică, Gazeta de Artă Politică nr. 1, februarie 2013
11   Igor Mocanu, Europa după ploaie (despre avangarda românească 
în arhivele Siguranței), contrafort.md, http://www.contrafort.md/
old/2008/163/1469.html

interbelică și în timpul războiului, toate reprimate deosebit de 
violent de către stat, prin urmărirea, arestarea, atacarea, tor-
turarea, amenințarea liderilor mișcărilor muncitorești, până 
la mitralierea și uciderea muncitorilor greviști.

Pe 13 decembrie 1918, la doar două săptămâni după anex-
area Ardealului și desăvârșirea „Marii Uniri”, la capătul unei 
greve a tipografilor care dura de două săptămâni, armata 
română şi jandarmeria ucid câţiva muncitori, trăgând fără 
somaţie într-o acţiune premeditată, care de altfel va pune 
capăt grevei.

În anul 1929 are loc greva minerilor din Valea Jiului, grevă 
făcută pentru a obține condiții minime de muncă decentă (zi 
de lucru de 6 ore, masă caldă, condiții de protecție a mun-
cii). Greva a fost inițiată de minerii de la Lupeni și înnăbușită 
de armata română, care ucide cel puțin 23 de mineri. „În 
dimineaţa zilei de 6 august 1929, crima s-a produs. Oame-
nii regimului au dus la moartea prin împuşcare şi atac de 
baionetă a 23 de muncitori. O mulţime alţii au fost răniţi şi 
rămaşi infirmi pentru toată viaţa. Jertfele bravilor muncitori 
de pe Valea Jiului, jertfă care a îndoliat sufletele tuturor mun-
citorilor din întreaga ţară, nu i-a înfricoşat. Ei n-au dezarmat 
moraliceşte”.12

În februarie 1933, muncitorii ceferiști de la Grivița încep 
o grevă din nou pentru revendicări sociale legate de munca 
decentă: acordarea unei „alocaţii de scumpete“, creşterea 
salariilor cu 40% şi recunoaşterea „comitetelor de fabrică“. 
În urma arestării unui număr de muncitori și a nerespectării 
cerințelor, în data de 15 februarie, muncitorii ocupă uzina 
electrică a fabricii. Măsurile statului sunt din nou deosebit 
de violente, armata ucide cu mitralierele patru muncitori, 
rănește alți 40 și sunt arestate peste 2.000 de persoane. 

În sfârșit, în 1942, în timpul războiului, pe fondul accelerării 
exploatării de cărbune din cauza cerințelor Germaniei Na-
ziste, are loc o nouă grevă în Valea Jiului, la Petrila, grevă la 
care se răspunde din nou cu focuri de armă și arestări: „I-o 
arestat pe toți care-or vorbit! Lodar Maria, femeie, Gaia Baci, 
de acasă, Mănăilă Pentru, Mănăilă Gheorghe, Pop, Coja. Pe 
toți i-o arestat și au făcut lagăr la Târgu-Jiu!”13

Continuarea articolului în pagina 7

12   Raportul prezentat la Congresul Confederaţiei Generale a Muncii din 
România din 1931, citat de Inițiativa Anarho-Sindicalistă în Cronologie a 
mișcării sindicale din România, de la începuturile ei până în 1933, iasroma-
nia.wordpress.com, http://iasromania.wordpress.com/2013/04/29/cronolo-
gie-a-miscarii-sindicale-din-romania-de-la-inceputurile-ei-pana-in-1933/
13   Aneta Mihoc, soție de miner, interviu personal, realizat împreună cu 
Mihaela Michailov (arhiva proiectului Teatru subPământ. Valea Jiului 
după 1989)

LEON MIȘOSNIKY
Artist și militant anti-fascist

Fără titlu, 65 x 91 cm, acuarelă și tuș pe hârtie lipită pe carton
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Creştine, înființată de patronul mișcării studențești, Alex-
andru C. Cuza, la rândul lui profesor universitar și antise-
mit de notorietate publică, ei au reușit să atragă din ce în 
mai mulți adepți și simpatizanți din rândul studențimii, 
intelectualității, clerului și țărănimii, antisemitismul deve-
nind pe parcursul anilor 20 o mișcare de masă. 

Antisemitismul n-a fost nici pe de parte o invenție a stu-
denților, ci a avut o tradiție îndelungată în istoria României 
moderne. Începând din a doua jumătate a secolului 19, 
naționaliști înfocați, printre care nume sonore din politică 
și cultură precum Vasile Alecsandri sau Mihai Eminescu, 
au militat împotriva naturalizării evreilor și pentru exclu-
derea lor din viața socială și economică a țării. Nici violența 
antisemită n-a fost un fenomen inedit în România. Cioc-
niri între populația creștină și cea evreiască au avut loc și 
înaintea primului război mondial. Cu excepția răscoalei 
țărănești din 1907, cele mai multe conflicte au avut cauze 
locale și au rămas localizate, fără a contamina și restul țării. 
Nici agitații antisemite cauzate de studențime n-au lipsit 
înaintea războiului. Același Alexandru C. Cuza, pe atunci 
liderul Ligii Culturale, organiza la București, în anul 1900, 
grupuri de studenți care, după o adunare publică cu carac-
ter antisemit, porneau spre cartierele evreiești, devastând 
prăvăliile și spărgând geamurile locuințelor evreiești. Ca și 
două decenii mai târziu, studenții se percepeau și în anul 
1900 ca fiind o avangardă națională, iar ca atare apărarea 
națiunii de ”pericolului evreiesc” reprezenta un act de ono-
are. Totuși, în pofida tuturor mărturiilor, manifestațiile 
studențești înainte de război n-au luat niciodată amploar-
ea violenței antisemite generalizată la nivel național din 
perioada interbelică. 

Care au fost, deci, factorii care au dus la ascensiunea 

Perioada interbelică, adeseori supranumită și 
„epoca de aur” a culturii române, a fost, în același 
timp, și epoca dezordinilor și violențelor univer-
sitare. Mai multe greve studențești și nenumărate 
conflicte violente între studenți „creștini” și evrei 
au marcat viața cotidiană universitară ai aces-
tor ani. Agresiunile antisemite au dus în repetate 
rânduri la intervenția forțelor de ordine și închi-
derea universităților pentru mai multe luni. 
Dacă cursurile nu erau suspendate, ele se țineau 
în prezența armatei, care era chemată pentru a 
asigura liniștea în campusurile universitare.

Protestele aveau cauze reale, studenții confruntându-se 
cu universități supra-aglomerate și lipsite de condiții pen-
tru studiu. Dar nemulțumirile au fost interpretate în ter-
meni antisemiți, culminând cu revendicarea unui „nume-
rus clausus”, adică limitarea numărului studenților evrei în 
universități. Principiul „numerus clausus” a devenit unul 
din principalele sloganuri ale naționaliștilor antisemiți și a 
contribuit în mare măsură la politizarea studențimii. Radi-
calizarea studențimii a fost accelerată de un grup de studenți 
organizați în jurul lui Corneliu Zelea-Codreanu, ulterior 
liderul Gărzii de Fier, care au promovat un antisemitism 
extrem și violent. Înarmați cu ciomege, încurajați de par-
tide de extrema dreaptă și susținuți de profesori, învățători 
și preoți, acești studenți au reușit să devină o forță politică 
în decursul a câtorva ani.   

Primul conflict major a izbucnit în noiembrie 1922 la Fac-
ultatea de Medicină din Cluj. Pretextul incidentelor a fost 
problema folosirii cadavrelor evreiești la orele de anato-
mie, studenții creștini pretinzând disecții separate pe reli-
gii. Protestele s-au transformat repede în manifestări vio-
lente de stradă. După ce studenții creștini au bătut și alungat 
de la cursuri pe colegii lor evrei, violențele au continuat și 
pe străzile Clujului. Scandând sloganuri precum „Jos jida-
nii!”, ei au distrus și devastat prăvăliile evreiești, au spart 
geamurile caselor evreiești și i-au maltratat pe cetățenii 
israeliți. Agitațiile s-au extins rapid și asupra celorlalte 
centre universitare. Pe 10 decembrie 1922, între 3.000 și 
4.000 de studenți din toată țara s-au adunat la universita-
tea din București, unde în semn de protest față de condițiile 
de studiu la facultăți și de trai în cămine, au declarat gre-
va generală, revendicarea lor principală fiind introducerea 
principiului „numerus clausus”. Când studenții au părăsit 
incinta universității cu gândul de a manifesta pe străzile 
Bucureștiului, ei au fost întâmpinați de cordoanele jan-
darmeriei și armatei. La refuzul studenților de a se disper-
sa, acestea au tras în mulțime, manifestația soldându-se în 
cartierul evreiesc cu ciocniri violente între studenți, evrei și 
jandarmi. Data de 10 decembrie a intrat în analele studențești 
ca fiind „începutul mișcărilor studențești împotriva ele-
mentului evreiesc”, formula aparținând însăși organizației 
oficiale a studențimii din Cluj, fiind folosita într-o adresă 
către decanul Facultății de Știință din anul 1928. Aniversa-
rea a fost anual comemorată prin slujbe, congrese, marșuri 
și excese antisemite. Astfel, începutul mișcării studențești 
a însemnat în același timp și preludiul unui val de violență 
antisemită, până atunci fără precedent în istoria României. 
Simțindu-se îndreptățiți de cauza mișcării lor, studenții au 
început să agreseze populația evreiască și în afara sălilor 
de cursuri. Un memoriu al Ministerului de Interne înreg-
istra doar pentru anii 1925 și 1926 peste 70 de ciocniri vio-
lente între evrei și ne-evrei, în majoritatea cazurilor fiind 
implicați și studenți. Cele mai grave incidente s-au înregis-
trat în preajma congreselor studențești, studenții agresând 
pe traseu călători evrei și vandalizând cartierele evreiești ale 
localităților situate în drum. În vacanță, studenții își conti-
nuau activitatea în localitățile lor natale, răspândind astfel 
ideologia și violența antisemită la nivel național. 

Antisemitismul a devenit pe parcursul
anilor ‘20 o mișcare de masă

Violența studenților s-a dovedit a fi o strategie eficientă de 
mobilizare a maselor. Împreună cu Liga Apărării Naţional-

mișcării studențești după primul război mondial?

În primul rând, trebuie amintite aici schimbările majore 
ale societății românești ca urmare a primului război mondi-
al. Deși România a ieșit biruitoare din această conflagrație, 
eșecurile militare, pierderile de vieți omenești și lipsurile 
de tot felul au marcat adânc populația țării. Nemulțumirea 
populației a erupt imediat după retragerea Puterilor Cen-
trale din sudul țării în violențe îndreptate împotriva 
populației evreiești, pe care chiar Marele Cartier General al 
armatei române o acuzase într-o circulară oficială din 1917 
de colaborare cu inamicul. Dar țara nu fusese răvășită doar 
de război, ci și de revoluția din țara vecină, Rusia. 

Muncitorii din mai multe orașe
industriale au declarat grevă

Îndeosebi în nordul României, rămas neocupat de inamic, 
ideile revoluției au fost răspândite de soldații trupelor ali-
ate rusești, staționate pe teritoriul României. De teamă, că 
valul revoluției ar putea cuprinde și populația românească, 
guvernul României promisese deja în anul 1917 implemen-
tarea unei vaste reforme agrare și impunerea sufragiului 
universal. Măsurile menite să pacifice societatea, au contri-
buit doar în parte la calmarea spiritelor. Politizați de ide-
ile socialiste și mobilizați de scumpirea traiului, muncito-
rii din mai multe orașe industriale au declarat grevă. Astfel, 
aproximativ 25.000 de ceferiști au intrat în grevă în mai 
1919, iar două luni mai târziu, 25.000 de petroliști din Valea 
Prahovei încetau lucrul. Ministerul de Interne consemna că 
în primăvara anului 1920 numai în București aveau loc 50 
până 60 de greve pe zi. Lupta muncitorilor a culminat în 
octombrie 1920, când 400.000 de angajați din industrie și 
transporturi declanșau greva generală. Teama unei revoluții 
nu părea deloc nejustificată: cu Rusia, Ungaria și Bulgaria, 
România era înconjurată de trei țări vecine revoluționare, iar 
valul de greve din lăuntrul țării convinseseră până și agenții 
Siguranței că izbucnirea revoluției în România nu era decât o 
chestiune de timp. Radicalizarea spre stânga a mers mână în 
mână cu o radicalizare spre dreapta a societății. Ca reacție la 
mișcarea muncitorească socialistă, au început să apare sin-
dicate și organizații „național-socialiste”, parțial susținute 
de guvern. Aceste grupuri erau unite de convingerea că 
orice formă a luptei de clasă și a internaționalismului ar 
amenința unitatea națională. Un astfel de grup a fost și Gar-
da Conștiinței Naționale, înființată la Iași în 1919 de mun-
citori, veterani de război și studenți „naționaliști”, printre ei 
și tânărul Corneliu Zelea-Codreanu. Garda, care s-a ocupat 
de manifestații și propagandă anticomunistă și antisemită, 
a atras atenția în mod deosebit prin violența atacurilor 
împotriva muncitorilor greviști. După potolirea mișcării 
greviste la sfârșitul anului 1920, naționaliștii antisemiți au 
început să-și reorienteze activitățile spre mediul universitar.

Acest proces de radicalizare n-a fost specific românesc. 
Teama unei revoluții de tip rusesc a dus peste tot în Europa 
la ascensiunea unor partide politice și grupări paramilitare 
de dreapta, lupta împotriva „bolșevismului” fiind corelată, 
de regulă, și cu răspândirea ideologiilor antisemite. La fel, 
și protestele studenților din România făceau parte dintr-un 
val de activism antisemit care a cuprins universitățile euro-
pene la începutul anilor 20. Ungaria implementase princip-
iul „numerus clausus” încă din anul 1920. În Cehoslovacia, 
protestele studenților au izbucnit în 1922 după ce un profe-
sor evreu a fost numit rector la universitatea din Praga. În 
același an, studenții din Viena și Varșovia au ieșit în stradă, 
revendicând introducerea unui „numerus clausus” pent-
ru profesori și studenți evrei. La Riga, studenții au declarat 
grevă în martie 1923, revendicând la rândul lor limitarea 
accesului evreilor în universități. Evoluțiile în celelalte state 
europene n-au putut decât încuraja studențimea română, 
legitimându-le aparent și acțiunile violente ca expresie a 
unei generații noi, unită pe scară europeană de aceleași ide-
aluri.

Studenții s-au folosit atât de structurile 
statului, cât și de ritualuri religioase

Pe lângă schimbările înlăuntrul și în afara țării, care au 

de ELISABETH WEBER

Cu carte și ciomag 
Mișcarea studențească antisemită în perioada interbelică

Broșură editată de organul studențimii naționaliste, Cuvântul 
Studențesc, despre necesitatea introducerii numerus clausus în 
universități, București 1924.
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Al doilea război mondial – lagărele de
muncă pentru prizonieri politici

Lagărele de muncă au fost înființate încă de la începutul 
războiului (probabil 1940). Din cunoștințele mele, niciun is-
toric nu s-a ocupat de subiectul lagărelor de muncă fasciste, 
astfel că nu există o statistică exactă. Este sigur, din docu-
mente și mărturii personale, că primul lagăr de muncă pen-
tru prizonieri comuști a fost la Miercurea-Ciuc, după aceea 
fiind mutat la Târgu-Jiu. De asemenea, pentru prizonierii 
comuniști evrei au fost înființate lagărul din Vapniarka și 
închisoarea de la Rîbnița, ambele în Transnistria ocupată de 
armata română. Principalul loc de detenție pentru internații 
politici a fost lagărul de la Târgu-Jiu. Internările se făceau 
pe baza unei decizii arbitrare a Ministerului de Interne, fără 
niciun fel de proces. Treptat, au fost aduși la Tîrgu-Jiu pri-
zonieri politici din toate mișcările care se opuneau regimu-
lui antonescian, de la comuniști la legionari, la democrați, 
socialiști, liberali sau țărăniști. Astfel că la Tîrgu-Jiu au putut 
să se intersecteze fostul ministru Mihai Ralea, scriitorul le-
gionar Radu Gyr, liderii comuniști Ion Gheorghe Maurer sau 
Lucrețiu Pătrășcanu și scriitorii anti-fasciști Victor Eftimiu 
și Tudor Arghezi. Practic, pe baza unui simplu denunț sau a 
unei liste de suspecți alcătuite de Siguranță, puteai fi ridicat și 
internat în lagăr. Cei mai săraci erau puși la muncă silnică, cei 
care aveau o stare materială mai bună își plăteau „cazarea și 
masa” în lagăr. Alături de prizonieri politici au fost internați 
o serie de „indezirabili”, de la lucrătoare sexuale și proxeneți, 
până la oameni fără adăpost sau jucători la bursă.

Scriitorul și publicistul Zaharia Stancu, internat pentru 
că s-ar fi făcut vinovat de „colportare de știri alarmiste, cu 
intenția criminală de a submina moralul cetățenilor”14, de 
fapt pentru că avea, în ziarul pe care îl edita, o poziție clară 
anti-hitleristă, pro-aliați și pro-Uniunea Sovietică, a publicat 
un jurnal de lagăr în care descrie foarte amănunțit atmosfera 
și situația de la Tîrgu-Jiu. Una dintre descrierile cele mai dure 
se leagă de bătăile și torturile la care erau supuși unii deținuți:

„Și ce bătăi mâncau unii internați! Cui să te plângi? 
Adunaseră de undeva, de prin Moldova, un evreu bătrân. Îl 
chema Iancu și era dement. De ce l-or fi adus aici, Dumnezeu 
știe! Îl iubea mult pe Iancu colonelul Zlătescu. Cum venea în 
lagăr dimineața, striga la soldați: 

Aduceți-l pe Iancu! Soldații îl aduceau.
Iancule, am auzit că iar n-ai fost cuminte! Nebunul nu 

înțelegea nimic și deci nu răspundea nimic. 
Așa, urla colonelul, va să zică ești obraznic, nu-mi răspunzi! 

Poruncea soldaților să-l bată. 
Soldații îl băteau. Iancu urla, internații se adunau la sârme 

și priveau. Colonelul se plimba cu mâinile la spate și cu cravașa 
în mână. Era vădit că se distrează într-un chip minunat. Când 
nu mai putea să rabde, nebunul se smucea. Colonelul: - Nu-l 
slăbiți! Ardeți-l! Loviți-l! Soldații se reprezeau după el. Re-
zultatul era că Iancu se alegea nu numai cu bătaia, dar și cu 
hainele rupte. Ajunsese de umbla aproape gol. Soldații știau că 
dacă-l bat pe Iancu n-au nicio răspundere și în puterea nopții, 
dacă se plictiseau, veneau câte doi-trei, îl scoteau pe Iancu 
din odaie, îl aduceau pe alee și-l băteau. Atunci, la urletele 
nebunului, tot lagărul se trezea și la toți, de frică și de groază, 
ne pierea somnul până la ziuă.”

Lagărul de la Vapniarka și închisoarea 
Râbnița – istorii ale luptătorilor 
antifasciști evrei

Cum se vede și din istoria de mai sus, etnia și activitatea 
politică uneori se suprapuneau, se intersectau sau se înlocuiau 
– mulți evrei erau văzuți din capul locului drept „comuniști” 
și internați în lagăr. După ocuparea Transnistriei, o parte din-
tre deținuții evrei de la Târgu-Jiu, precum și evrei (suspectați 
că ar fi) comuniști sau simpatizanți, din București, au fost 
deportați în lagărul de la Vapniarka.

Artistul Leon Mișosniky, membru în mișcarea comunistă 
ilegală, povestește, în jurnalul său, despre Ervin Kreid, pri-
eten arestat și deportat: „Mama lui, profesoara mea de desen, 
l-a vizitat în închisoare. Era total bandajat, mâinile, picio-
arele, degetele îi fuseseră zdrobite cu uşa. Ervin a fost de 
neclintit. A fost întrebat de numele celor cu care lucrează şi-a 
răspuns: „Dacă mai puneţi o asemenea întrebare, mă arunc pe 
fereastră!”. A mai spus: „Da, sunt comunist. Orice om progre-
sist, orice om de cultură trebuie să fie comunist”15. Ervin Kreid 
a fost trimis la Târgu-Jiu, iar apoi la Vapniarka și a sfârșit ucis 
în închisoarea Râbnița: „A fost împuşcat odată cu retragerea 
de pe teritoriul în care se afla închisoarea Râbniţa. Deţinuţii 
au fost împuşcaţi de trupele SS care se retrăgeau, iar închisorii 

14   Zaharia Stancu, Zile de lagăr, Editura Gramar, București, 2005.
15   Jurnalul lui Leon Mișosniky, ediție inedită.

i-au dat foc. Acesta a fost sfârşitul lui Ervin Kreid”. Mișosniky 
și-l amintește pe Kreid ca militant egalitarist și anti-fascist ex-
emplar: „Şi mai am ceva, imaginea lui de neuitat. Ervin ajunge 
pe un şantier unde lucrez eu şi mă-ntreabă dacă nu vreau să 
particip la o schimbare socială; Ervin aleargă şi dă lecţii pentru 
ca tot venitul să-l depună la Ajutorul Roşu; Ervin îmi dă să 
citesc Darwin, mi-l explică pe Marx, îmi dă să citesc Dobroge-
anu-Gherea, iar la începutul războiului îmi spune: <Ăsta este 
începutul sfârşitului pentru ei>. Ervin, Ervin nu poate fi uitat. 
Trăiește în noi și-n atâția alții.”

O altă supraviețuitoare, Roza Apostol, a fost internată tot 
ca minoră și a trecut prin toate lagărele, împreună cu fratele 
ei, înscris în mișcarea comunistă: „Am parcurs câteva lagăre – 
Miercurea Ciuc, Târgu-Jiu, Vapniarka. Când am fost la Târgu-
Jiu, aveam maxim 16 ani. Mulți dintre ceilalți deținuți erau 
închiși pentru că mai mult sau mai puțin au avut o activitate 
comunistă. Cei mai mulți erau luați, iertați expresia, cu japca. 
Fiind evrei, se considera că orice evreu e ad-literam și comu-
nist. O prostie mare, dar asta era concepția. [...] Da, fratele 
meu a fost dus la închisoare, după aceea a trecut prin toată 
filiera de lagăre și la urmă a fost la Râbnița, unde s-a dat foc 
închisorii și unde a murit ars de viu. Singurul meu frate, n-am 
avut altul. În fine, niște vremuri cumplite.”16

Un alt internat la Vapniarka, Geza Kornis, povestește de-
spre felul în care a intrat în mișcarea antifascistă și despre de-
portare: „În 1939 mă alăturasem mişcării antifasciste, ca un 
gest de opoziție faţă de politica guvernelor burgheze antisemite 
care, prin diferite legi, au lovit în populaţia evreiască. […] Am 
căutat, pe calea unor lămuriri verbale, să arăt unor cunoscuţi 
români că regimurile la putere aduc prejudicii nu doar evreilor, 
ci şi românilor, ducând o politică contrară intereselor statului. 
Iar unul dintre cei „lămuriţi” m-a denunțat Siguranței.”17 Kor-
nis își amintește că la Vapniarka erau internaţi 1200 evrei din 
vechiul Regat şi Transilvania, dintre care peste 700 fuseseră 
ridicaţi direct din casele lor, din libertate.

Matei Gall, supraviețuitor de la Râbnița

În sfârșit, una dintre istoriile cele mai dure este cea a lui Ma-
tei Gall, supraviețuitor al închisorii Râbnița, căreia i s-a dat 
foc și unde au murit, împușcați sau arși, peste 50 de deținuți, 
printre care Ervin Kreid și fratele Rozei Apostol, amintiți 
mai sus. Deportat la Târgu-Jiu, apoi la Vapniarka și închis la 
Râbnița, este unul dintre puținii care au supraviețuit, printr-
un noroc neobișnuit, masacrului de pe 18 martie 1944: „În jur 
de ora 12 noaptea – poate să fi fost mai mult, poate mai puţin 
– au sosit nişte soldaţi călări, care au intrat în curtea închiso-
rii. […] Şi [căpitanul] Văluţă pronunţă cuvintele: <Nu o să vă 
doară!>. Adică: <Atenţie! O să muriţi acuma, băieţi, dar fără 
durere>. Şi când domnul plutonier ordonă să ne aşezăm cu 
capul la perete în genunchi, noi ne orânduim, ne aşezăm lângă 
perete în genunchi în două rânduri. Camera era îngustă. Patru 
oameni în faţă. Eu sunt ultimul care mă aşez. Atunci, dacă 
mă întrebaţi ce gânduri am avut, primul a fost să cer iertare 
părinţilor, pentru tot ceea ce au avut de suferit din cauza mea, 
pentru ceea ce vor suferi prin pierderea mea. Al doilea gând a 
fost că uite, în faţa morţii, eu nu-mi retrag ideile, nu mă închin 
în faţa lui Dumnezeu. Al treilea gând a fost: uite acuma mori, 
încearcă să vezi cum se moare, notează-ţi, remarcă fiecare mo-
ment cum moartea înaintează în corpul tău până când nu-l 
mai poţi sesiza. Şi am aşteptat. Am auzit primele împuşcături 
în dreapta mea. Unu, doi, trei. A urmat...mă rog, aud sângele 
cum curge dintr-un corp, ultimele răbufniri din plămâni, adică 
ultimele resturi de aer care ies probabil, un fel de horcăit şi 
atunci aud şi din partea stângă. Atuncea spun: uite că Văluţă 
a avut dreptate, se moare fără durere, nu simt nici o durere. Şi 
stau mai departe aşezat pe genunchi şi aştept să observ treptele 
dispariţiei vieţii mele. Ca cineva din spate să vină să-mi dea 
un picior. Nu mişc, nu reacţionez, după care mai trag unul, 
două gloanţe şi se retrag. Închid uşa şi continuă mai departe. Se 
termină, pleacă. […] În fine, au plecat şi criminalii.”18

Memoria, istoriile personale și dinamicile mișcărilor de 
stânga dinainte de 1945 au fost studiate până acum des-
tul de puțin, fragmentar și mai-totdeauna ideologizat, 
din perspectivă conservatoare și radical anti-comunistă. 
Cunoașterea și studierea evantaiului de persecuții la care au 
fost supuși militanții de stânga de-a lungul secolului XX în 
România ne poate oferi un răspuns posibil pentru tradiția 
mai slabă decât în alte țări a mișcărilor progresiste și emanci-
patoare autohtone. Până la urmă, solidarizarea pentru schim-
bare socială este invers proporțională cu amploarea forțelor 
represive ale statului polițienesc.

16   Interviu personal, realizat împreună cu Valentina Iancu, 2013.
17   Istoria personală detaliată a lui Kornis, inclusiv experiențele din lagăr, 
în interviul Un evreu comunist deportat de Antonescu la Vapniarca se 
destăinuie, acum.tv, http://acum.tv/articol/17000/
18   Mărturia detaliată a lui Matei Gall, în cadrul unui interviu realizat de 
Cosmina Gușu pentru Institutul Național pentru Studierea Holocaustului 
din România Elie Wiesel, se găsește aici: http://www.inshr-ew.ro/media/
interviuri/interviu-matei-gall

favorizat ascensiunea mișcării studențești, succesul ei se 
explică și prin strategiile politice adoptate. 

La începutul anilor 20, apăreau pe scena politică 
românească o sumedenie de partide și grupări naționaliste, 
unele trimițând direct la mișcările de dreapta de peste 
hotare, precum „Mișcarea Națională Fascistă” de tip ital-
ian sau „Acțiunea Românească” de inspirație franceză. 
Nici una dintre aceste grupări n-a reușit să se ridice la suc-
cesul înregistrat de mișcarea studențească și de partenerul 
ei politic, Liga Apărării National-Creștine. Spre deosebire 
de celelalte grupări, studenții, împreună cu Liga Apărării 
Național-Creștine, au reușit să se impună pe scenei politică 
de dreapta datorită faptului că au apărut drept organizație 
autohtonă. Chiar dacă revendicările lor au fost similare cu 
cele formulate de partide de dreapta din Europa întreagă, 
ei au reușit să adapteze strategiile lor realităților românești. 
Prin sfințiri ale drapelului cu crucea încârligată, svasti-
ca fiind atât semnul Ligii Apărării Naționale, cât și cel al 
studenților, prin cununii și botezuri în masă, la care Cuza și 
Codreanu apăreau împreună în funcția de nași, ei au reușit 
să se folosească atât de structurile statului, cât și de ritualuri 
religioase pentru a câștiga populația pentru cauza lor. 

Un al doilea important pilon al succesului mișcării 
studențești l-a constituit violența. Dacă violența antisemită a 
contribuit la coagularea mișcării studențești și la realizarea 
unei coeziuni de grup, violența politică s-a dovedit a fi și mai 
eficientă în privința recrutării a noi membri și simpatizanți, 
reputația mișcării crescând odată cu implicarea membrilor 
ei în asasinate politice. După ce Corneliu Zelea-Codrea-
nu, împreună cu alți cinci lideri ai mișcării studențești, 
au fost arestați în 1923 sub acuzația de complot împotri-
va Siguranței Statului, pentru că plănuiseră împușcarea 
„politicienilor trădători și a plutocraților evrei” vinovați de 
„prigonirea studențimii”, „Văcăreștenii”, denumiți după 
închisoarea în care fuseseră internați, au dobândit rapid 
statutul de celebrități. Prin asasinarea prefectului de Poliție 
din Iași, Constantin Manciu, în 1924, Codreanu devenea 
chiar „eroul” mișcării. În timpul procesului, mediatizat și 
exploatat politic pe larg, Codreanu a fost prezentat drept 
victima organelor guvernamentale, iar crima lui drept un 
act de legitimă apărare. După achitarea lui, Codreanu a fost 
primit în triumf de zeci de mii de susținători și aclamat ca 
erou martir al cauzei naționaliste. 

Pe toată durata procesului, Codreanu fusese susținut de 
Liga Apărării Național-Creștine, alianța între cele două 
grupări fiind una strategică. Dacă studenții asigurau vizibil-
itatea mișcării antisemite prin violența lor, rolul „Ligii” con-
sta în legitimarea violenței și protejarea studenților. Astfel, 
Liga – care număra printre membrii ei și câțiva profesori 
universitari – a împiedicat eliminarea studenților antisemiți 
din universități, le-a luat apărarea atât în presă, cât și în fața 
instanțelor, și i-a susținut financiar, punându-le la dispoziție 
fonduri, terenuri și clădiri. Prin alianța aceasta, cele două 
grupări au reușit să atragă deopotrivă atât generația veche, 
convinsă de o reușită prin mijloace „legale” în sistemul poli-
tic existent, cât și pe generația nouă, care nu-și vedea real-
izate idealurile decât prin înlăturarea sistemului politic prin 
mijloace violente. Într-un final, aceste concepții diferite au 
dus la desprinderea grupului Codreanu din „Liga Apărării 
Național-Creștine” și formarea „Gărzii de Fier” în anul 1927. 

Chiar dacă de-acum încolo în tabere opuse, cele două 
organizații și-au continuat propaganda naționalistă 
și antisemită cu succes, Alexandru C. Cuza preluând 
împreună cu Octavian Goga pentru scurt timp puterea în 
urma alegerilor din 1937. La aceste alegeri, aproximativ 25% 
dintre votanți au optat pentru unul dintre cele două par-
tide de extremă dreaptă. Cu alte cuvinte, agitațiile antisem-
ite studențești, teroarea Gărzii de Fier și măsurile antisem-
ite ale guvernului Goga-Cuza, au întreținut pe tot parcursul 
perioadei interbelice o atmosfera antisemită, pregătind în 
același timp terenul pentru excesele antisemite care urmau 
să se aibe loc sub regimul Ion Antonescu.
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Materialul de față este transcrierea unei discuții 
avute cu supraviețuitorii Liviu Beris și Alexandru 
Elias, în cadrul conferinței-atelier Nationalism, 
fascism and the Holocaust in Romanian History 
– a critical approach, organizată de Third Gener-
ation Buchenwald, în perioada 16-20 octombrie 
în București. Liviu Beris a fost evacuat din orașul 
său natal Herța la vârsta de 13 ani și deportat în 
lagărul de concentrare Moghilev din Transnis-
tria. Astăzi este președintele Asociației Evreilor 
Români Victime ale Holocaustu-
lui. Alexandru Elias a fost depor-
tat în lagărul de muncă de la Tîr-
gu-Jiu, în 1942, la vârsta de 16 
ani, pentru activitate politică. 
Era membru al organizației sion-
iste de stânga Hașomer Hațair, 
organizație care milita pentru 
un stat binațional, evreo-arab, în 
Palestina istorică.

Liviu Beris:

Zona geografică în care m-am născut 
era situată în nord-estul României. 
Acum regiunea respectivă, Herța, este 
parte din Ucraina. La 22 iunie 1941, când 
a început războiul Germaniei naziste 
și al României împotriva rușilor, au 
început problemele. În această locali-
tate trăiau cam 4000 de locuitori, dintre 
care 2200 erau români și vreo 1800 evrei. 
Și spre deosebire poate de alte părți, în 
această localitate oamenii din cele două 
naționalități se înțelegeau foarte bine. 
Când au venit rușii, în urma pactului 
Ribentropp-Molotov, au naționalizat și 
terenurile agricole și micile întreprin-
deri. Tatăl meu avea o brutărie, unde 
avea angajați vreo 20 de muncitori. A 
fost declarat mare burghez, care a exp-
loatat munca oamenilor. Pe carnetul 
de identitate primit de la sovietici, era 
scris un număr, despre care nu se știa ce 
înseamnă – era 39. Ulterior am aflat că 
asta însemna deportare în Siberia. Casa 
în care locuiam era ceva mai frumoasă 
și unui așa-zis tovarăș, venit din Rusia 
să conducă Herța, i-a plăcut casa, așa 
că ne-au evacuat în 24 de ore de acolo și 
ne-au mutat într-o casă ca vai de lume, 
pe o stradă ca vai de lume. În această 
situație, lumea o ducea foarte greu. Nu 
mai avea nimeni unde să lucreze, și așa 
am început să știm, pentru prima oară, 
de statul la coadă pentru un kilogram de 
zahăr sau altceva. Pe 13 iunie 1941, noap-
tea, au venit și au făcut primele deportări spre Siberia – 39 
de familii din Herța, toate de pe strada principală. Toți cei 
cu numărul 39 au fost luați și duși. Noi și alți câțiva care nu 
eram pe strada principală, am fost lăsați pentru o altă serie. 
Peste o săptămână a început războiul și astfel noi am scăpat 
de deportarea în Siberia!

Pe 5 iulie 1941, trupele române au intrat în Herța. Cine-
va a venit și l-a anunțat pe tatăl meu că trupele române sunt 
la marginea orașului. Tata, care făcuse armata în armata 
română, îmi spune: „vino, hai să-i întâmpinăm pe ai noștri! 
Am scăpat de deportarea în Siberia!”. Pe drum, s-au alăturat 
vreo opt evrei și vreo 20 de români. Am ajuns la margin-
ea orașului, acolo era avangarda română, un căpitan foarte 
încruntat, căștile care luceau în soare. În loc de bună-ziua, 
ne întreabă: „Care sunt jidanii între voi? Mergeți la o par-
te!”. A doua comandă a fost să ne descălțăm. Toți ne-am exe-
cutat, ne-am aplecat să ne descălțăm și când ne-am ridicat, 
am văzut un grup de soldați cu armele îndreptate spre noi. 
Din grupul de români rămas pe loc, unul a observat ce se 
întâmpla, a sărit în fața armelor și în fața noastră și a început 
să-și facă cruce și striga disperat: ce faceți domnu’ căpitan? 

Mărturii ale lui LIVIU BERIS și ALEXANDRU ELIAS

„Holocaustul este referitor la evrei, dar există pericolul peste tot - pentru toată lumea.”
Ăștia-s oameni care au suferit împreună cu noi! Ceilalți din 
grupul de români au venit și ei în fața armelor, așa încât acest 
căpitan n-a mai putut da ordin să se tragă și astfel eu unul 
am scăpat. Ne-a dat ordin să plecăm și am plecat așa desculț. 
Eu și la data asta consider că 5 iulie 1941 e a doua mea dată 
de naștere. Ăsta a fost primul contact cu trupele în timpul 
războiului împotriva sovieticilor. După vreo 3 zile, toți evreii 
din Herța au fost arestați și am fost introduși în niște sina-
gogi, sub pază. Nu țin minte ce am mâncat în zilele alea, țiu 
minte că era o problemă teribilă să obții o gură de apă. În a 
treia zi, au venit așa-zisele noi autorități din Herța, numite 
de jandarmi și au început să strige niște nume. I-au scos pe 
oamenii strigați, vreo 132 de persoane, și am aflat că au fost 

executați fără niciun fel de judecată. După aceea, noi am fost 
eliberați din sinagogi, ne-am întors acasă și bine-înțeles am 
găsit toate casele jefuite.

„Din oameni am devenit neoameni”

Am mai stat vreo trei săptămâni, după care am fost 
adunați în piața orășelului, cu ordin de deportare, pe jos, cu 
ce am putut lua cu noi. Era o căldură teribilă, s-au dat și câte-
va căruțe pentru oamenii în vârstă și pentru femeile cu nou-
născuți. Drumurile erau cu foarte mult praf, nu erau pietru-
ite, nu era asfalt. În căldura aceea și praful acela, în momentul 
când ne apropiam de o fântână vă dați seama, rămăsesem 
vreo 1500 în convoi,  și cei care erau ceva mai tineri ajungeau 
primii la fântâni, scoteau apa și după ce beau ei, turnau în 
jgheaburi pentru ceilalți. Mi-e imposibil să vă descriu, n-am 
văzut în niciun film așa ceva, această luptă fantastică pentru 
a ajunge la cei doi metri de jgheab de apă. 

Vreau să vă spun că, în vreo trei-patru zile, din oame-
ni am devenit neoameni. Nimeni nu îți dădea puțină mân-
care, nimic. Erai arestat și dus ca o turmă de vite și nimeni 

nu-ți asigura măcar o urmă de mâncare. Asta era caracter-
istic deportării românești. În această situație, pur și simplu 
dădeai o cămașă pe care o aveai pe tine unui țăran de pe mar-
ginea drumului, ca să obții ceva de mâncare. Așa că atunci 
când a venit frigul, oamenii rămăseseră goi-goluți. Și în felul 
acesta am ajuns într-o localitate din Basarabia, Edineț. Acolo 
ne-au pus în niște case ale unor evrei deportați în altă parte. 
Și acolo ne-au reunit cu convoaie de evrei din alte localități, 
vreo 14-18 oameni într-o singură cameră, cum se nimerea. 
Nici acolo nu am primit nimic de mâncare, ne-au înconjurat 
cu sârmă ghimpată, 11 mii de oameni. Au apărut păduchii, 
am devenit bogați în păduchi. Și au apărut primele cazuri de 
tifos exantematic, care a început să decimeze oamenii. 

Am rămas la Edineț până în octombrie 
sau noiembrie, când ne-au deportat din-
nou, pe cei care mai eram în viață, spre 
Nistru, pe jos. Acum în istorie aceste 
convoaie se numesc convoaie de morți. 
Începuse să plouă, ploi tot mai reci. Pra-
ful de pe drumurile Basarabiei s-au 
transformat în niște noroaie lipicioase, 
că de-abia puteai să tragi piciorul afară. 
Țin minte câteva lucruri pe care vreau 
să le redau. Erau noroaiele, eu eram încă 
adolescent și pentru o nevoie fiziologică 
m-am întors spre un șanț. Și atunci am 
văzut pentru prima oară cu ochii mei 
un bătrân rămas în urma convoiului și 
un jandarm care l-a împușcat. Cadavrul 
a căzut imediat. De-o parte și de alta a 
drumului erau coceni de porumb. Și din-
tre coceni, la un moment dat, au apărut 
țărani care au dezbrăcat cadavrul în 
două minute, ca niște scamatori de circ. 
Ăsta a fost primul pe care l-am văzut. Pe 
parcursul acestul drum am văzut foarte 
multe imagini înrgozitoare. Dar și acum, 
la vârsta asta, mai am coșmaruri cu acest 
bătrân, acest prim împușcat pe care l-am 
văzut. 

La un moment dat, ne-au pus într-
o comună, Corbu, pe o colină. Era o 
ploaie tot mai rece, care s-a transfor-
mat în lapoviță, iar spre dimineață în 
zăpadă. Spre miezul nopții a început să 
înghețe. Toți cei care au adormit, uzi 
după ploaie, au murit. Eu n-am adormit 
pentru că mama îmi spunea tot timpul: 
„Nu adormi! Nu adormi! Vezi că cine 
adoarme moare!”. Dimineața, jandarmii 
au dat ordin de plecare și au început să-i 
lovească pe cei care nu se ridicau, fără 
să-și dea seama că de fapt erau morți. 
Rețin ochii rudelor care vedeau că oame-
nii nu se mai ridică, iar ei primeau lovi-
turi de pat de pușcă, ca să plece de lângă 
mort. Țin minte că atunci când am ple-
cat, am întors capul și am rămas cu imag-
inea acelui deal cu cadavrele presărate pe 
zăpada albă. 

„Era o luptă teribilă pentru o clipă de
viață în plus”

Apoi am ajuns la nistru, ne-au trecut cu niște poduri plu-
titoare. Ne numărau ca pe niște vite, orice fel de act era luat, 
iar când ajungeam la numărul 200 spuneau stop și te puneau 
în mișcare, într-un convoi păzit de altă trupă de jandarmi. 
Grupul nostru de 200 a avut un noroc foarte mare. A fost 
preluat de un șef de jandarmi, ne-a pus în mișcare, dar când 
vedea că cineva rămâne în urmă, ne punea să-l așteptăm, în 
loc să-l împuște. Așa ne-a condus 60 de kilometri în interi-
orul Ucrainei. 

Am ajuns într-un sat, unde ne-a introdus într-un grajd și 
ne-a spus că are ordin să ne lase aici. Era grajdul unui colhoz. 
Și ne-a zis că dacă cumva fugim de acolo, ordinul este să fim 
executați. Omul a spus că nu avem nicio pază, ne lasă acolo 
și s-a terminat. 

Acolo era o luptă teribilă și pentru un măr stricat. Și pentru 
un bocanc rămas de la un mort. În esență, era o luptă teribilă 
pentru o clipă de viață în plus. Cu riscul de a fi executați, cei 

LEON MIȘOSNIKY
Artist și militant anti-fascist

Fără titlu (1969 - 1970), 42 x 30 cm, țus pe hârtie
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din familia mea am fugit cu toții de acolo din grajduri. Am 
ajuns în localitatea Moghilev de pe Nistru, acolo tatăl meu a 
fost luat pur și simplu de pe stradă și dus la lucru, ulterior am 
aflat, peste Bug, la Nikolaev. În situația dată, eu m-am dus 
și am căutat de lucru – erau acolo în Moghilev niște fabri-
ci. Cine reușea să intre să lucreze, căpăta o adeverință, astfel 
încât nu mai era prins de pe străzi, precum tatăl meu. Eu abia 
făcusem trei clase de gimnaziu, iar directorul întreprinderii 
m-a întrebat ce știu să fac. Eu îi spun că nu știu nimic și că o să 
învăț. Zice: „N-am ce face cu tine!”. Am ajuns până la urmă la 
niște ateliere comunale. Am intrat la director și mă întreabă 
același lucru. Eu răspund la fel. Dar în spatele meu a intrat 
un domn mai în vârstă pe care îl aud: „Dați-mi-l mie, să-l fac 
ucenic la tâmplărie, ca am nevoie de un 
ajutor”. Directorul spune „Ia-ți-l!”. Asta a 
însemnat pe de-o parte hârtia necesară, 
dar și niște mâncare – cir, adică apă fiartă 
în care se presăra niște făină de porumb. 
Un fel de mămăligă lichidă, dar diluată. 
Bani nu ți se dădeau pentru muncă. Din 
momentul acela nu am mai ieșit din 
lagăr la furat. Până atunci, trăiam din 
furat. Am furat sfeclă furajeră. Nu mai 
spun, când găseam pe câmp cartofi, era 
extraordinar. Pentru un singur lucru a 
trebuit să merg în continuare la furat – 
lemne ca să avem să ne încălzim. Pent-
ru asta trebuia să risc să ies din lagăr. Ne 
organizam în bandă, numai din băieți și 
mergeam în case care fuseseră bombar-
date și nu mai erau locuite. Șarpantele de 
la case aveau lemne, și cu tot riscul de a se 
prăbuși peste noi, mergeam acolo noap-
tea să luăm lemn. 

Totuși, în aceste expediții de furt am 
fost o dată prins. Eram tocmai sus la 
acoperiș, și am fost prins de patrulă. 
Erau un fruntaș de jandarmi și un ostaș 
simplu. Soldatul spune de față cu mine – 
„să-l împușcăm!”. Dar fruntașul spune 
„Nu, să-l ducem la legiunea de jan-
darmi”. Și s-a executat ce a spus ăla. Dar 
pe drum spre legiune, soldatul care voia 
să mă împuște mă lovea în spate cu patul 
de arme, în coaste, îngrozitor. La un 
moment dat, când treceam pe lângă un 
stâlp, n-am mai putut, m-am întors brusc 
și l-am privit – avea o față cu atâta ură, 
era atât de urâtă ura aceea pe fața lui. Și 
am avut așa un gând fulgerător, că dacă 
cumva scap cu viață, niciodată să nu fac 
ce mi-a făcut acest om mie. Nu m-a mai 
lovit după aceea. [...] am scăpat, dar asta 
numai pentru că a fost în perioada după 
Stalingrad. După Stalingrad s-a simțit un 
alt comportament față de deportați.

„Societate de astăzi
se aseamănă foarte mult
cu cea în care am trăit eu,
când a început Holocaustul”

Din localitatea noastră, au murit trei sferturi dintre noi, și 
numai un sfert am supraviețuit. Din alte localități, au murit 
și 90% dintre oameni. 

Eu sunt din Moldova, dintr-un oraș foarte religios, în care 
religia era foarte respectată. La vârsta când am fost depor-
tat credeam în Dumnezeu. În momentul în care am fost în 
Transnistria și am văzut ce se întâmpla, am zis că dacă ar 
exista Dumnezeu nu s-ar putea întâmpla așa ceva. Atun-
ci am devenit dintr-odată ateu, mi-am pierdut credința în 
Dumnezeu. Brusc, fără niciun fel de discuție. Când m-am 
întors din Transnistria, propaganda era propice pentru 
ateism. Tânăr fiind, mi-am menținut exact concepțiile. Am 
început să lucrez în domeniul geneticii. Am lucrat în cer-
cetarea genetică, toți ziceau că știu multe, și eu credeam că 
știu multe. Acuma, vă dați seama că a avut loc o explozie în 
descoperirile științifice în domeniul geneticii. În condițiile 
acestea, atunci când am ajuns să mă pensionez, mi-am pus 
o întrebare pentru mine însumi, ca o problemă de sinteză: 
am evoluat foarte mult în genetică, și mi-am dat seama că 

știu atât de mult și totuși atât de puțin. Mi-am pus întrebări 
enorm de mari și concluzia a fost următoarea: că în domeniul 
științei vieții știm atât de puține, încât nu mi-am putut expli-
ca științific totul. Toată ordinea extraordinară în lume mă 
face să cred că realitatea este mult prea vastă pentru ca noi 
să avem acces la ea. Deci până la urmă am ajuns la concluzia 
că cele cinci simțuri pe care noi le avem ca oameni sunt mult 
prea puține pentru a le putea percepe și așa am ajuns, dacă 
vreți, un agnostic. Respect credința tuturor celor din jur și eu 
cred în ceva ce nu știu ce este, în ce cred. Dar rămân evreu 
pentru că am fost bătut, lovit și aproape exterminat pentru 
faptul că sunt evreu, și din cauza asta, eu întotdeauna mă 
prezint ca evreu.

Când mă uit acum ce se întâmplă în lume, societate de 
astăzi se aseamănă foarte mult cu cea în care am trăit eu, 
când a început Holocaustul. Aș spune că atunci cuvintele au 
fost cele care au pavat drumul spre lagărul de exterminare. 
Și la ora aceasta, aceleași cuvinte le auzi. De instigare la ură. 
Se profită de faptul că democrația asigură dreptul la liberă 
exprimare și se încurajează acest discurs de ură între oame-
ni. Și mai este ceva, omul acum nu află ceea ce se întâmplă în 
realitate, află ceea ce media spune despre realitate. Și media 
își impune prostul discurs. Holocaustul este referitor la evrei, 
dar există pericolul peste tot – pentru toată lumea.

 „A apărut dorința de a ieși din cercul
prigoanei”

Alexandru Elias

E o deosebire între opresiunea asupra unor oame-
ni nevinovați, doar pentru vina că s-au născut evrei și 
experiența mea. Lucrurile despre care vreau să vă vorbesc 

s-au întâmplat când nu aveam încă 17 ani împliniți. Am împ-
linit 17 ani în închisorile regimului Antonescu. Puține luni 
mă despart [acum] de vârsta de 90 de ani. Era în anul 1942, 
în perioada de aproximativ un an de când regimul Antones-
cu a intrat în război contra Rusiei Sovietice, ca unul dintre 
aliații cei mai de încredere ai lui Hitler, ai nazismului. Evreii 
erau persecutați total, elevii, studenții, intelectualii fuseseră 
scoși din toate școlile și universitățile. Trebuie să vă spun, 
așa ca un element de coloratură, faptul că învățam atunci la 
unul dintre liceele cele mai de vază din București, Gheorghe 
Lazăr. La acest liceu, stră-bunicul meu fusese profesor. Iar 
în 1941, eu, nepotul lui, eram dat afară din acest liceu, pen-
tru singurul motiv că m-am născut evreu. Tatăl și bunicul 

meu au făcut parte din armata română, 
au participat cu tot ce au putut la lupta 
națională românească. Nu existau motive 
de prigoană, în afară de faptul care nu a 
depins nici de mine nici de altcineva și 
nu ar trebui să depindă de nimeni – fap-
tul că ne-am născut evrei. Vă spun asta 
ca să înțelegeți de ce eu și alți tineri eram 
atât de marcați și de furioși pentru ce se 
întâmpla. 

În condițiile acestea de prigoană, de 
asasinate, de excludere din viața socială, 
tineri ca noi, a apărut dorința de a ieși 
din cercul prigoanei. Care era soluția? 
Nici unii dintre noi nu am văzut atunci 
altă soluție decât lupta împotriva regim-
ului Antonescu aici, prin înrolarea în 
mișcarea comunistă, sau plecarea în fosta 
patrie istorică a evreilor, în Palestina. Eu 
vedeam asta ca singura soluție pentru noi 
și atunci, eu m-am înscris în organizația 
sionistă de stânga Hașomer Hațair. În 
aceste condiții, aceste organizații sion-
iste își încetaseră activitatea, deși nu 
erau încă interzise. Și un grup de tine-
ri din această organizație a continuat să 
activeze cu acțiuni minore, imature chi-
ar, fără șanse. Dar cu un anumit senti-
ment al demnității umane de a lua ati-
tudine, de a face ceva, de a lupta. Aveam 
întruniri pe grupe, în care am discutat 
și despre formarea unor gărzi de auto-
apărare. Dar nu s-a făcut nimic, eram 
prea tineri și imaturi. Activitatea noastră 
s-a redus la întâlniri și la ce s-a discutat 
acolo. La această organizație s-a afiliat un 
grup de trei UTC-iști, despre care noi nu 
știam nimic. Unul a intrat în organizația 
noastră probabil pentru a racola mem-
bri pentru lupta pe care Partidul Comu-
nist o preconiza împotriva regimului 
Antonescu. Acești trei tineri au ștampilat 
bancnote cu lozinci anti-fasciste – „Jos 
Antonescu și Hitler!”, „Vrem pace!” și 
altele. Aceste bancnote au fost intercep-
tate de organele Siguranței. Pornind de la 
ei, la unul dintre cei trei s-a găsit o listă 
cu membrii organizației noastre. Așa s-a 

făcut procesul, așa au fost arestați cei trei, așa au fost arestați 
și douăzeci și ceva de tineri între 12 și 20 și ceva de ani. Cei 
trei tineri au fost condamnați la moarte și executați, deși erau 
minori. Fata de 12 ani a fost condamnată la zece ani de închi-
soare, dar grațiată după un an. Eu am primit 20 de ani de 
muncă silnică, din care am făcut aproape 3 – am fost elib-
erat în momentul în care România a întors armele, în 1944. 
Imensa majoritate a procesului nostru au plecat în anii 1947-
‘48 în Israel. O parte dintre noi, foarte puțini, am rămas aici, 
atrași de lozincile anti-fasciste și pentru dreptate socială ale 
Partidului Comunist. În ochii milioanelor de evrei care au 
dat atâtea sacrificii în Holocaust, abordarea sionistă apărea 
ca singura soluție pentru poporul evreu. În acea perioadă nu 
vedeau ca soluție reală a luptei împotriva anti-semitismului, 
alta decât înființarea statului Israel. Am stat în lagărul de la 
Tîrgu-Jiu până la 23 august.

Credeam că după Holocaust nu vor mai exista crime nu 
se va mai întâmpla așa ceva. Dar uitați ce s-a întâmplat în 
Africa, în Rwanda! Uitați ce s-a întâmplat în Cambogia. Și 
în atâtea alte locuri. Milioane de oameni uciși. Deci, să nu ne 
facem iluzii. Omul nu este un sfânt.

LEON MIȘOSNIKY
Artist și militant anti-fascist
Fără titlu, 93 x 65 cm, carioca
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În ultimii ani, autoritățile române au început să 
le recunoască oficial romilor statutul de victime ale 
Holocaustului. Însă suferințele lor sunt mai puțin 
prezente în cultura memoriei. În acest sens, există 
diverse proiecte și inițiative care susțin demersurile 
supraviețuitorilor de a primi despăgubiri și de a da 
glas poveștilor lor, precum filmul Valea Plângerii 
sau proiectul Susținerea supraviețuitorilor romi 
deportați în Transnistria.

Pe 22 iunie 1941, Germania nazistă a invadat Uniunea 
Sovietică, declanșând un război distrugător. La așa-numita 
„Operațiune Barbarossa” au participat peste 4 milioane de 
soldați ai Axei (Axa Roma-Berlin-Tokyo, puterile fasciste). Tru-
pele germane și române au ocupat Transnistria, teritoriu dintre 
Nistru și Bug care făcea parte din Uniunea Sovietică, populat 
în majoritate de etnici ucraineni. Între 1941 și 1944, regiunea 
dintre Nistru și Bug s-a aflat sub administrație românească. 
Atacul asupra Uniunii Sovietice a fost urmat de masacre îm-
potriva populației evreiești din Basarabia, Bucovina de Nord și 
Odessa, ocupate la momentul respectiv de trupele germane și 
române. În aceeași perioadă au început deportările din aceste 
regiuni către Transnistria. Au fost înființate ghetouri pentru 
evrei și romi în peste 170 de locuri din această regiune. 

După primele deportări ale evreilor, în 1942 autoritățile 
române au început deportările romilor, din ordinul personal 
al Mareșalului Ion Antonescu.1

„Pe noi ne-a urmărit înainte cu un an de zile, în ’41, să ne 
ducă în Rusia.” (Mihai Istrate, deportat ca rom nomad, Poiana 
Mare, Dolj, decedat)

„Aşa a dat ordin Antonescu să strângă toată naţia ţigănească. 
Şi ne-a strâns pe toţi. N-a rămas niciunul niciunul. Dar ei ne-au 
păcălit pe noi când ne-au dus: că ne dă, că ne face case, că ne 
instalează ca lumea... dar de unde! Ne-au băgat în pământ!” 
(Mihai Bimbai, deportat ca rom nomad, 89 de ani, Bistreț, 
Dolj)

„A venit poliţia şi ne-a luat, să ne ducă pe jos. Ne-am luat 
catrafusele în umeri. Care a putut. Care nu, le-a lăsat acolo. Au 
lăsat şi copilaşi mici acolo, plângeau... [mai târziu unele trans-
porturi au primit căruţe de la jandarmi]” (Margareta Adam, 
deportată ca romă nomadă, 88 de ani, Poiana Mare, Dolj)
1   „Mareșalul Antonescu însuși a dat ordinul de deportare a tuturor 
taberelor de țigani nomazi de pe teritoriul țării” (Comisia Internațională a 
Holocaustului din România: Raport final, 2004, p. 228).

„La fiecare vagon era miliţianul. Nu da voie să ieşim, nici 
lumină n-aveam. Până când am trecut în Tiraspol. Când am 
trecut hotarul din România, în Tiraspol ne-au dat lumină. Până 
acolo am mers în negură. Şi miliţia era la uşă [uşa vagonului].” 
(Marcel Dumitru, deportat ca rom sedentar, Lipov, Dolj, de-
cedat)

Timp de doi ani, peste 25,000 de romi nomazi și sedentari 
au fost deportați, fie pe jos, fie în vagoane; 12,393 dintre ei erau 
copii. Casele și toate celelalte bunuri ale deportaților au fost 
confiscate de către „Centrul Național pentru Românizare.” 
Majoritatea deportaților romi au fost stabiliți în estul Trans-
nistriei, pe malul Bugului, în raioanele Balta, Berezovka, Golta 
și Otchakov. Situația din aceste regiuni era foarte grea. Primii 
romi ajunși acolo și-au construit singuri colibele.

„Eram mititică, eram cu mama,
10 ani am avut”

„Acolo când am oprit la Moldovka, pe o vale mare aşa, vara 
a fost, n-a fost iarnă. Şi când am ajuns acolo, am făcut cortu-
rile, am aşezat, am stat ca o lună jumate. Şi au venit şi ne-au 
luat caii, ne-au luat căruţele şi ne-au lăsat pe câmpuri. [...] La 
Moldovka acolo, pe valea aia, au murit acolo...ca şoarecii. [...] 
Acolo am stat la bordeie, fără coş, fără lumină, fără apă. Mi-a 
murit o soră mai mare ca mine, a avut o fetiţă de vreo 12-13 ani 
şi s-au luat în braţe... îmi vine să plâng...s-a luat aşa în braţe cu 
ea şi a murit pe câmp acolo.” (Margareta Adam)

„Am stat acolo [satul Moldovka în Transnistria] vreo lună de 
zile. Ei ne făceau bordeie în timpul ăsta, cât am stat noi acolo, 
mai departe, la o sută şi ceva de kilometri de la Valea Plânge-
rii. Ne-au băgat acolo în bordeie. Ăia care au rămas afară...s-a 
terminat, au murit. Morţi! De viscol, de frig, de foame.” (Mihai 
Istrate)

În timpul deportării, romilor nu li se permitea să aibă asupra 
lor lucruri personale, iar lagărele de concentrare erau ridicate 
în câmp, fără lemne de foc, paturi, mâncare sau apă.

„Primăvara au rămas morţii... cei care au murit... aruncaţi 
pe câmp, ca dovlecii. Aşa erau capete lor, oasele lor. Şi se mân-
cau. Erau ţigani de-ai noştri care luau carne de acolo şi mâncau. 
Carne din morţi.” (Mihai Istrate)

„Am fost daţi la moarte. Dacă eram câte o mie – două într-un 
loc... nu mâncare, nu foc, nu... nimic... cum era să mai trăim? A 
murit frate-miu şi l-am mâncat. De foame. Eram unul pe altul, 
dezbrăcaţi, flămânzi şi plângeam unul pe altul. Care murea... 
pe frati-miu l-am mâncat... de foame mâncam, nu se mai ştia.” 

(Maria Achim, 77 de ani, Cerat, Dolj)
„Eram mititică, eram cu mama, 10 ani am avut. Şi a luat 

cămaşa de pe mine, m-a lăsat în pielea goală, într-o fustiţă 
ruptă. Şi mi-a luat-o şi s-au îmbrăcat pe ele în ea. Aşa făceau 
rusoaicele. Dar erau miloase unele, ne dădeau mâncare, lapte 
mai mult.” (Ileana Ardelean, 78 de ani, Băilești, Dolj)

Între 12 și 20 septembrie 1942, 13.176 de romi sedentari au 
fost deportați în 9 trenuri de marfă. Au ajuns la destinație în 
Transnistria în luna decembrie: sate (parțial) evacuate, unde 
erau cazați câte 25-40 de oameni într-o casă, fără paturi, 
uși sau ferestre. Prizonieri în aceste case, fără mâncare sau 
încălzire, majoritatea oamenilor au murit de foame, tifos sau 
împușcați în timp ce încercau să fugă.

„Nu făceam nimic, că nu aveam ce să facem. Stam băgaţi 
în casă, că dacă ieşeam afară ne omorau ruşii2, ne împuşcau.” 
(Marcel Dumitru)

„Şi mama când a murit, a murit uite aşa [cu spatele sprijinit 
de perete]. Şi eu eram aici şi sugeam ţâţă de la ea şi nu ştiam că 
mama e moartă. Şi au luat-o, au băgat furca în ea şi s-au dus 
cu ea la groapă. Şi bunicul, şi mama, şi unchiul, şi sora... trei 
fraţi am avut şi toţi au murit acolo.” (Maria Manole, 75 de ani, 
Cerat, Dolj)

Mulți dintre cei deportați au murit de inaniție, tifos sau acte 
de violență comise între 1942 și 1944; numărul lor nu este 
cunoscut cu exactitate. Din cei 25.000 de romi deportați, au 
supraviețuit în jur de 14.000.3 Pe lângă malnutriție și îngheț, 
actele de cruzime față de romi erau ceva obișnuit pentru jan-
darmi și militari:

„Trei ani de zile nu puteam să ieşim din lagăr. Eram închişi. 
N-aveam cum să ieşim. Dacă noi plecam, ieşeam din lagăr, ne 
băteau, ne omorau ăştia, jandarmii ăştia.” (Mihai Bimbai)

„Acolo mai cunoşteai că e neamţ, că e român? Care ve-
nea, dădea în noi, ne bătea, ne strica cu bătaia şi gata. Aia 
era omenia. [...] Au fost mulţi pe care jandarmii îi puneau să 
„iubească” pe maică-sa. [...] n-a mai ţinut lege, n-a mai ţinut 
cinste, n-a mai ţinut putinţă omenească în capul lor. Ăştia [jan-
darmii] aşa făceau de rău cu noi.” (Mihai Istrate)

„Şi le făcea o groapă mare, mare, adâncă ca fântâna” (inter-
titlu)

Mai mult, urmele existenței și deportării romilor erau șterse 
prin gropi comune și arderea cadavrelor, a colibelor și a caselor 
din lagăr:

„Îi strângeau ţiganii şi poliţia de dimineaţă... morţi... de pe 
lângă bordeie, de pe lângă drumuri. Şi le făcea o groapă mare, 
mare, adâncă ca fântâna. Şi îi arunca acolo ca pe câini, unul 
peste altul.” (Margareta Adam)

„Arunca motorină, gaz, peste ei şi da cu focul. Ardea. Ardea, 
făcea cenuşă. Cenuşă le făcea.” (Marcel Dumitru)

În ultimii ani, autoritățile române au început să-i recunoască 
oficial pe romi ca victime ale Holocaustului, îndeosebi după ce 
Comisia Internațională a Holocaustului din România a publicat 
Raportul Final în 2004 și a prezentat dovezile responsabilității 
statului român în crimele comise asupra populației evreiești 
și rome. Cu toate acestea, mulți supraviețuitori romi nu au 
fost despăgubiți pentru suferințele lor până în momentul de 
față. Proiectul Susținerea supraviețuitorilor romi deportați în 
Transnistria al asociației Centrul pentru Resurse Comunitare 
și partenerii săi încearcă să-i identifice pe supraviețuitorii romi 
pentru a-i informa și a-i susține în demersurile de obținerea a 
despăgubirilor, precum și pentru a alcătui o bază de date cu 
interviuri cu supraviețuitorii romi în scopuri educaționale și 
de cercetare. Petre Matei, istoric, coordonatorul proiectului, a 
precizat în cadrul atelierului „Nationalism, Fascism and the 
Holocaust in Romanian History – A Critical Approach” că 
proiectul reprezintă și „un mod de a înțelege mai multe despre 
Holocaust în mod științific”, precum și „de a oferi informații 
despre cele întâmplate nu doar prin intermediul limbaju-
lui autorităților autoare ale crimelor, ci și prin poveștile vic-
timelor.”

Pe baza legii 189/2000 (privind aprobarea OG 105/1999, 
2   Localnici ucraineni colaborau adesea cu autoritățile române, mulți 
dintre ei devenind gardieni în lagăre și fiind asociați de către prizonieri 
cu„rușii”, posibil din cauza limbii. Pentru o perspectivă a supraviețuitorilor 
evrei din Transnistria asupra comportamentului localnicilor ucraineni, 
vezi Diana Dumitru, Atitudini ale populației ne-evreiești din Basarabia 
și Transnistria față de evrei în timpul Holocaustului. O perspectivă a 
supraviețuitorilor, în Holocaust. Studii și cercetări (București: Institutul 
Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”), vol.1, 
nr.2/2009, p. 39-55.
3   Comisia Internațională a Holocaustului din România: Raport final, 
2004, p. 236.

de ISABEL PANEK și JELENA STEIGERWALD 

„Fie zi, fie noapte, afară tot întuneric era. Asta era Transnistria, unde-am trăit iadul pe pamânt.” 
Deportarea romilor în Transnistria

ILEANA ARDELEAN, Băilești, Dolj
Deportată în Transnistria
Credit foto: Triba Film
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“ordonanța privind acordarea unor drepturi persoanelor per-
secutate de către regimurile instaurate în România cu începere 
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive et-
nice“), victimele pot depune dosar pentru a primi despăgubiri 
precum pensie lunară între 150-250 de lei pentru fiecare an de 
detenție/ deportare, asistență medicală, gratuitate pe transpor-
tul public, scutire de la taxa radio/ TV, loc de veci gratuit etc. 
Există două moduri prin care se pot primi aceste despăgubiri: 
supraviețuitorii trebuie să demonstreze cu documente că au 
fost deportați sau să dea o declarație pe proprie răspundere, 
confirmată de alți supraviețuitori, în fața unui notar.

Pentru mulți supraviețuitori romi, dovedirea statutului de 
deportat nu este un lucru ușor. Unii nu cunosc această lege, 
alții sunt bătrâni și bolnavi sau nu știu carte, alții locuiesc de-
parte de orașe și implicit de arhive. Proiectul îi informează pe 
supraviețuitori și îi ajută să contacteze arhivele. Însă munca 
în arhive ridică probleme serioase. Petre Matei a descoperit 
că în 1942, poliția nu a înregistrat toți deportații, ci doar nu-
mele tatălui și numărul membrilor familiei; în același timp, în 
certificatele de naștere ale multor supraviețuitori doar numele 
mamei era menționat. Mai mult, unele arhive nu au inventar-
iat încă multe documente importante, precum înregistrările 
deportărilor romilor. Unul dintre motive ar putea fi lipsa de 
interes a autorităților pentru a facilita accesul la aceste surse. 
În astfel de cazuri, echipa proiectului încearcă să-i ajute pe 
arhiviști să identifice documentele. Însă atitudinile rasiste an-
ti-romi au rădăcini adânci în societatea de azi, iar munca este 
îngreunată și de funcționarii publici sau avocați.

În ultimele luni, Petre Matei și echipa lui au intervievat peste 
100 de supraviețuitori, au adunat poze și documente de arhivă 
și au lucrat la crearea bazei de date. Echipa speră ca baza de 
date să fie folosită pentru cercetare și proiecte educaționale care 
să contribuie la o mai bună înțelegere a romilor și a istoriei lor, 
și să reducă intoleranța față de romi. Istoricul Petre Matei a fost 
consilierul științific pentru filmul Valea Plângerii, produs de 
Mihai Andrei Leaha, care este de asemena voluntar în proiect-
ul Susținerea supraviețuitorilor romi deportați în Transnistria.

„Generația mea nu a învățat despre
Holocaust la școală”

Regizorii Mihai Andrei Leaha, Andrei Crișan și Iulia Elena 
Hossu au mers în Transnistria și Ucraina pentru realizarea 
documentarului. Filmul are mai multe planuri și prezintă in-
terviuri cu supraviețuitori care erau copii la momentul respec-
tiv, precum și interviuri cu martori din satele învecinate.

Filmul a fost difuzat în cadrul atelierului Nationalism, Fas-
cism and the Holocaust in Romanian History – A Critical 
Approach, unde a avut loc și discuția cu Mihai Andrei Leaha.

Mihai, ce te-a motivat să faci acest film?

Înainte să vorbesc despre motivație, care, sincer, a venit pe 
parcurs, trebuie mai întâi să spun că nu cunoșteam nimic 
despre acest subiect. Generația mea nu a învățat despre Ho-
locaust la școală. Antonescu era un fel de erou național – care 
se luptase pentru idealul unității naționale. Nu cunoșteam 
această parte urâtă a istoriei. A fost surprinzător pentru mine 
la început, iar motivația a venit odată cu dorința de a afla mai 
multe despre subiect. Atunci când Institutul pentru Studierea 
Problemelor  Minorităților  Naționale a lansat programul, am 
fost foarte bucuros de propunerea colegei mele Iulia, care a zis 
să facem un film despre asta. Așa că am plecat să facem muncă 
de teren în sudul României, în județul Dolj, și am început să fa-
cem interviuri. Apoi chiar ne-am implicat în problemă. Voiam 
să cercetăm mai mult și să facem un film care să fie văzut de 
toată România.

Cum ați ajuns la supraviețuitori?

În unele cazuri, ne-am dus pur și simplu la primărie și pri-
marii ne-au pus în legătură cu reprezentantul romilor și ei ne-
au dus la persoanele care erau suficient de bătrâne ca să fi trecut 
prin această experiență. Nici măcar ei nu știau exact cine fus-
ese în Transnistria și cine nu. În alte cazuri, ne-am oprit în sat, 
ne-am dat jos din mașină și am întrebat unde locuiesc romii, 
apoi am întrebat la întâmplare pe stradă. A fost un caz în care 
ne-am dus împreună cu reprezentantul romilor și un asistent 
social la casa unei bătrâne, și când am scos camerele și am ex-

plicat cine suntem, femeia, care era singură și speriată, a zis 
„Nu vă zic nimic, că mă duceți înapoi în Transnistria!” Ne-am 
hotărât să plecăm, nu puteam insista. În alte cazuri, oamenii 
au fost dispuși să povestească.

Care au fost criteriile de interviu și ce întrebări ați pus?

Singurul criteriu fost să avem oameni din două grupuri 
diferite: nomazi și sedentari. Ordinul lui Antonescu a fost ca 
toți nomazii să fie deportați, iar dintre cei sedentari, numai cei 
care aveau cazier. Însă au existat excepții, mulți sedentari fi-
ind deportați fără a avea cazier pentru ca autoritățile locale să 
le poată confisca aurul, spre exemplu. Filmul este împărțit pe 
aceste două grupuri, poveștile lor fiind relativ similare în acel 
context. 

„E ca și cum istoria nu a lăsat vreo urmă”

În documentarul vostru, lucrați cu trei planuri narative: 
interviuri ale supraviețuitorilor și martorilor din satele în-
vecinate, rapoarte și note oficiale, și peisajul – locurile unde 
au fost amenajate lagărele. Cum ați ajuns la această formă?

Ideea de a folosi peisajele în film ne-a venit în timp ce filmam 
în sudul țării. Știam cât de greu ne-ar fi să obținem material de 
arhivă filmat și ne-am gândit ce am putea adăuga la interviuri. 
Voiam să facem vizibile vocile supraviețuitorilor. Conceptul 
nostru de bază a fost un film de interviuri, axat pe vizibilizarea 
vocilor.

Însă în acest mod, se pierdea contextul. Ne-am gândit că nu 
trebuie, totuși, să ne concentrăm prea mult pe asta pentru că 
nu despre asta e vorba în film. Filmul este despre povești per-
sonale. Așa că ne-am hotărât să abordăm contextul pe scurt 
în introducerea scrisă de la începutul filmului. Am precizat că 
contextul istoric a mai fost discutat în alte filme care abordează 
tema Holocaustului. Și nu vrem să reluăm asta, deși e impor-
tant să se afle lucruri, însă am considerat că ar fi mai bine să 
lăsăm acest aspect ambiguu și doar să prezentăm ordinele mil-
itare. Astfel a apărut al doilea plan: am scos în evidență contex-
tul istoric prin vocile cazone reci, în contrast cu vocile foarte 
umane din interviuri.

Al treilea plan a fost cel al peisajelor. Inițial, voiam doar o 
pauză în interviuri. Spectatorul are timp să se gândească la 
ce-a văzut și auzit, iar imaginația fiecăruia poate construi pe 
baza amintirilor evocate în film – cred că a fost un contrapunct 

„Fie zi, fie noapte, afară tot întuneric era. Asta era Transnistria, unde-am trăit iadul pe pamânt.” 
Deportarea romilor în Transnistria

bun în cadrul discursului. Unora imaginile li se par frumoase. 
Unele sunt – unele nu prea, mai ales cele cu case distruse și 
arse. Însă imaginea tot e frumoasă. Creează acel sentiment in-
comod izvorât din combinarea imaginilor plăcute cu povești 
neplăcute. Însă nu e doar asta. Am vrut expres să mergem în 
acele locuri unde acești oameni au fost uciși și îngropați, dar 
astăzi nu se află nimic acolo. E ca și cum istoria nu a lăsat vreo 
urmă. Și asta e problema în România azi; este un capitol din 
istorie neasumat. E ca și cum istoria poate dispărea, noi nu 
învățăm nimic din ea și totul e din nou strălucitor. Ne-am jucat 
cu această absență din prezent și prezență a absenței. Imaginea 
se referă la un anumit moment din trecut, când persoana se 
aflau acolo, de-asta cred că această poetică a imaginii prezentu-
lui și a absenței care se informează reciproc e foarte relevantă.

În film nu se poate vedea răul, nu se vede cine e vinovat și 
e destul de deranjant să nu ai pe cine da vina la sfârșit. Asta 
ați intenționat?

Da, așa am vrut. Nu se pot auzi vocile celor vinovați, dar se 
văd ordinele militare care au coordonat întreaga tragedie. Se 
vede rațiunea militară din spatele ei. Nu încercăm să spunem 
că doar Antonescu a fost vinovat – încercăm să spunem că 
toți am fost vinovați și toți știam. Nimeni n-a făcut nimic să 
prevină toate astea.

Însă până la urmă mesajul pe care am încercat să-l trans-
mitem e unul umanist. Nu am pus accentul pe cine e vinovat și 
cine e victimă, ci pe solidaritatea dintre acești oameni în tim-
pul războiului și după.

La sfârșitul filmului am arătat o comemorare la un monu-
ment ridicat de comunitatea locală în Krasnenkoe, Ucraina. 
Principalul motiv pentru care am ales să încheiem așa a fost 
exemplul pe care momentul îl oferă României. Ne-am aflat 
în situația de a comite aceste crime, însă nu avem un monu-
ment al Holocaustului romilor – există doar cel comun cu 
Holocaustul evreilor, în București. Avem nevoie de mai multe 
memoriale. Hai să ridicăm monumente în sate, să fie locuri de 
memorie în mai multe zone și să ajungem la reconciliere. Ăsta 
e și mesajul filmului. Nu e vorba doar să arătăm cu degetul spre 
vinovați – hai să facem ceva pentru cei care au avut de suferit.

Filmul nu se află în circuitul comercial și poate fi vizionat 
gratuit. Dacă sunteți interesat/ă să vedeți sau să proiectați fil-
mul, vă rugăm contactați-ne la: http://www.ispmn.gov.ro/con-
tact sau contact@triba.ro

 Supraviețuitor al
deportărilor în Transnistria

Credit foto: Triba Film
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Între anii 1937 şi 1945, peste 250.000 de persoane 
din toată Europa, inclusiv din Ardealul de Nord, au 
fost încarcerate de către regimul nazist german în 
lagărul de concentrare Buchenwald şi în lagărele-
satelit. Mărturii ale acestei perioade au fost redate 
de supravieţuitori şi supravieţuitoare ale lagărului 
Buchenwald, în cadrul unor interviuri din 1998, 
2002, 2005, precum şi în cadrul unei discuţii din-
tre Miklós/Nicolae Kallós, Ladislau/Vasile Nusz-
baum, László Székely, activişti ai reţelei „Third 
Generation Buchenwald” şi cercetători ai „United 
States Holocaust Memorial Museum”, în Cluj, în 
octombrie 2014.

Cei mai mulţi prizonieri români ai lagărului Buchenwald 
şi ai lagărelor-satelit proveneau din Ardealul de Nord. Petru 
Mureşan s-a născut în anul 1917 în comuna Corbu, Renée 
Davidovici în 1925 în comuna Matei, Kallós în 1926 în Ora-
dea, Nuszbaum în 1929 în Turda, Székely în 1929 în Cluj. Toţi 
aveau origini evreieşti, dar destinul lor prin iadul lagărelor de 
exterminare şi concentrare a fost diferit.  La un an după în-
ceperea celui de-al Doilea Război Mondial, teritoriul Transil-
vaniei a fost divizat sub arbitrajul Germaniei şi Italiei. Partea 
de nord a fost anexată de Ungaria. Aproximativ 200.000 de 
evrei trăiau în Transilvania, dintre care 164.052 în teritoriile 
cedate Ungariei1. În vara anului 1940, autorităţile ungare au 
început excluderea populaţiei evreieşti din viaţa publică – 
populaţie anterior exclusă prin măsurile anti-semite ale gu-
vernului român. Continuitatea excluziunii este marcată şi de 
faptul că legile şi politicile anti-semite ale autorităţilor ungare 
din Ardealul de Nord au fost cele deja puse în aplicare în Un-
garia: ziarele evreieşti au fost interzise, elevii, studenţii şi pro-
fesorii evrei au fost excluşi din sistemul educaţional de stat, 
s-au pus rapid bazele unui sistem de lagăre de muncă forţată2.

„Stăteau, când am fost deportaţi, la mar-
ginea trotuarului şi râdeau”

Davidovici redă amintirea liceului evreiesc înfiinţat la Cluj 
în anul 1940: elevi din toată regiunea au învăţat acolo, fiind 
una dintre puţinele instituţii de învăţământ (segregate şi pri-
vate) care au funcţionat în acea perioadă; profesorii au fost 
foarte buni, fiind de fapt profesori universitari concediaţi pe 
baza legilor anti-semite. Nuszbaum şi-a amintit că „a fost, tre-
buie spus acest cuvânt, o <oază> din toate punctele de vedere: 
numai acolo ne-am simţit în siguranţă, mult mai în siguranţă 
decât acasă”. Şi Székely László a studiat la acest liceu, până a 
fost desfiinţat în 1944.

Înainte de începerea deportărilor masive din vara anului 
1944, Nuszbaum, Kallós şi Székely au fost închişi în ghetou-
rile din Cluj, Oradea și Baie Mare. La începutul verii lui 1944, 
Székely László şi fratele său cu şapte ani mai mare, Széke-
ly Imre, au fost martorii ghetoizării părinţilor lor. În ziua 
ridicării părinţilor, cei doi fraţi se plimbaseră împreună în 
Cluj (lui Imre i se acordase o permisie de câteva zile la lagărul 
de muncă forţată din Baia Mare), fără a-şi pune steaua galbenă 
pe haine, ceea ce i-a salvat de primul val de deportări. Dar 
cum părinţii, prietenii și vecinii fuseseră ridicaţi, cei doi fraţi 
nu s-au mai putut întoarce acasă şi au fost nevoiţi să meargă în 
Baia Mare, ezitând între a rămâne în lagărul de muncă şi a-i 
căuta pe părinţi în ghetou; într-un final, au fost închişi în ghe-
toul din Baia Mare. Dorinţa puternică de a rămâne împreună 
cu familia a determinat comportamentul şi experienţele tin-
erilor deportaţi, conturând imaginea inocenţei lor în faţa unei 
tragedii pe care nu aveau cum să şi-o imagineze (după cum 
mărturiseşte Davidovici).

În perioada mai-iunie 1944, toţi evreii din ghetourile Ar-
dealului de Nord au fost deportaţi în lagărul de exterminare 
Auschwitz-Birkenau. Kallós îşi aminteşte că oamenii din Ora-
dea „ca pretutindeni...stăteau, când am fost deportaţi, la mar-
ginea trotuarului şi râdeau”.

În 1940, Mureşan avea deja 23 de ani, terminase facultatea 
şi era medic rezident într-un spital din Cluj. Era implicat în 
organizaţia tineretului socialist, în activităţi de distribuire de 
manifeste şi sprijin pentru muncitori. În vara anului 1941, a 
1   Raportul Final al Comisiei „Elie Wiesel”, p.257
2   Idem., p. 258.

fost arestat de autorităţile horthyste împreună cu tovarășii 
şi tovarășele sale din Cluj – câteva sute de persoane; până 
la începutul toamnei, au fost torturaţi în închisoarea de la 
Someşeni timp de câteva săptămâni, apoi condamnaţi la mo-
arte. Şi-a aşteptat execuţia pe parcursul a trei ani marcaţi de 
schimbări în geografia războiului, în 8 închisori din Ungaria şi 
Ucraina. Într-un interviu care a avut loc 57 de ani mai târziu, 
a reflectat asupra primelor luni din închisorile militare, con-
siderându-le cele mai dificile din punct de vedere psihologic, 
din cauza izolării, singurătăţii totale şi a execuţiei iminente. 
În 1944, a fost deportat în lagărul de concentrare Dachau şi 
apoi la Buchenwald; a ajuns în gara lagărului, pe dealul Et-
tersberg, în decembrie 1944. 

În 1944, fiecare al treilea prizonier
avea sub 21 de ani

În total, în Buchenwald au fost peste 250.000 de prizonieri, 
deportaţi din circa 30 de ţări; cele mai multe persoane au stat 
perioade scurte, în tranzit spre diferite lagăre de extermin-
are sau spre alte lagăre de concentrare şi de muncă forţată. 

Lagărul central era legat de 136 de lagăre-satelit unde pri-
zonierii, bărbaţii şi femeile separat, erau forţaţi să lucreze mai 
ales pentru industria de război (companii de stat şi private), 
dar şi pentru diverse companii germane. Prizonierii români 
erau închişi în lagărul principal şi în lagărele-satelit; de exem-
plu, Davidovici îşi aminteşte că în lagărul-satelit Altenburg 
erau mai ales femei din Ardealul de Nord şi Ungaria, forţate 
să lucreze în fabrica de muniţie Hugo Schneider AG.

Politica nazistă a lagărelor de concentrare era bazată pe dis-
trugerea identităţii fiecărui prizonier, disoluția umanităţii şi 
a relaţiilor interumane, stabilirea unui sistem de concurenţă 
acerbă între „victime”. Rezistenţa prizonierilor în faţa aces-
tei politici de dezumanizare este o temă complexă: primul 
nivel al rezistenţei însemna efectiv păstrarea comportamen-
tului uman şi solidar. Mărturiile supravieţuitorilor arată 
că rezistenţa începea cu încercarea de a rămâne în viaţă, cu 
menţinerea relaţiilor, ajungând până la revoltă. În 1943, în 
Buchenwald s-au pus bazele unei mişcări internaţionale de 
rezistenţă (ICC), prin coordonarea mai multor prizonieri 
comunişti. Comitetul ICC era organizat sub forma unor gru-
puri naţionale şi a unor „blocuri” (barăci din lagăr), conectând 
comunişti, socialişti, muncitori sindicalişti – un rol important 
având prizonierii care puteau vorbi mai multe limbi. Între 1943 
şi 1945 au reuşit să organizeze două blocuri speciale în care 
copiii să fie ascunşi şi protejaţi de gardienii SS, să organizeze o 
reţea de schimb de informaţii între blocuri şi lagărele-satelit, o 
infirmerie ilegală, în care a lucrat şi Mureşan; cei din mişcarea 
de rezistenţă au reuşit să se infiltreze în „administraţia pri-
zonierilor” (de obicei, în alte lagăre, condusă de prizonieri de 

drept comun), să ascundă documente, oameni, provizii, chiar 
şi arme, pregătind o organizaţie militară ilegală.

La finalul anului 1944, din cauza înaintării Armatei Roşii, 
naziştii au început evacuarea lagărului de exterminare Aus-
chwitz-Birkenau. De acolo, Kallós, Székely László şi Székely 
Imre, precum şi mai târziu Nuszbaum, au ajuns la Buchen-
wald cu transporturi diferite, fiind trimişi rapid în lagăre-
satelit.  

Kallós a fost deportat în lagărul Magdeburg, unde a fost 
forţat să lucreze pentru compania Brabag AG. Construind 
un adăpost militar din beton armat pentru Brabag AG, doar 
câteva sute dintre cei 2.172 de prizonieri au supravieţuit. După 
ce oraşul Magdeburg şi lagărul au fost bombardate intensiv, 
prizonierii rămaşi au fost transferaţi în Niederorschel. Şi 
Nuszbaum a ajuns într-un final în acelaşi lagăr-satelit. Cei doi 
supravieţuitori mărturisesc faptul că la Niederorschel şansele 
de supravieţuire erau mai mari, datorită lui Otto Hermann, 
prizonierul „kapo” (responsabil principal), deportat din 
oraşul Halle ca fiind comunist; folosindu-şi poziţia de „kapo”, 
Hermann depunea mari eforturi pentru a-i proteja pe cei mai 
tineri de violenţele gardienilor SS.

În decembrie 1944, fiecare al treilea prizonier din lagărul 
principal Buchenwald avea sub 21 de ani. Cei mai mulţi 
ajunseseră singuri la Buchenwald de la Auschwitz-Birkenau, 
unde familiile lor fuseseră exterminate. Székely László a fost 
separat de fratele său şi deportat singur de la Auschwitz-
Birkenau la Buchenwald, apoi în lagărul-satelit din Bochum. 
După câteva săptămâni de muncă forţată, în martie 1945, a 
fost trimis într-un „marş al morţii” înapoi către Buchenwald; 
a supravieţuit drumului pe jos; a fost repartizat în „lagărul 
mic”, o zonă din Buchenwald similară unui lagăr de extermi-
nare: barăci destinate adăpostirii a câte 52 de cai în care erau 
înghesuite câte 2000 de persoane suferind de foamete, frig, 
sete și tifos. În mai puţin de 4 luni, între ianuarie şi aprilie 
1945, au murit 5200 de persoane în „lagărul mic”.

Atunci când Székely László a ajuns în „lagărul mic”, unii 
prizonieri mai în vârstă l-au întrebat de unde este şi cum 
îl cheamă; astfel a aflat că fratele său Imre, de care fusese 
despărţit la Auschwitz, ar putea să fie tot la Buchenwald. La 
o zi după ce a ajuns, un băiat foarte slab a venit la el; iniţial 
nu l-a recunoscut, dar băiatul era într-adevăr fratele său. 69 
de ani mai târziu, vorbind pentru prima dată despre această 
experienţă, îşi aminteşte că l-a luat în braţe pe băiat, dar aces-
ta, fiind foarte slab și fragil, a strigat „Nu mă strânge atât de 
tare!”. Imre i-a spus apoi că părinţii lor au fost omorâţi la Aus-
chwitz. Au decis să nu se mai despartă niciodată şi, cu ajutorul 
mişcării ilegale de rezistenţă din Buchenwald, au fost martorii 
„auto-eliberării” lagărului, în ziua de 11 aprilie 1945.

Mureşan, care a stat în lagărul principal din decembrie 
1944, a fost membru al comitetului român de rezistenţă3. 
Până în aprilie 1945 a stat în „lagărul mic”, unde a încercat 
să ajute cât mai mulţi prizonieri să rămână în viaţă. Aici, în 
ianurie 1945, împreună cu alţi patru prizonieri, au improvizat 
o infirmerie; îşi aminteşte că, din cauza condiţiilor groaznice, 
peste 40-50 de persoane veneau zilnic la infirmerie; lucrau 
câte 12 ore, fără medicamente, utilizând doar pansamente şi 
puţinele materiale furate de membrii rezistenţei. În această 
perioadă, este posibil să fi făcut aproximativ 2000 de operaţii 
simple.

„Atunci ăștia <subteranii> i-au
 dezarmat”

În ultimele zile ale lagărului, mulţi prizonieri din lagărele-
satelit au fost aduşi în marş către lagărul principal (de exem-
plu, Kallós a ajuns pe 10 aprilie de la Niederorschel). Coman-
dantul lagărului şi gărzile SS au încercat să evacueze zecile 
de mii de prizonieri care supravieţuiseră acestor drumuri; 
evacuarea însemna marşuri ale morţii sau trenuri cu vagoane 
descoperite, cu şanse minime de supravieţuire. Mii de prizon-
ieri au fost trimişi zilnic în ultimele transporturi. Membrii 
mişcării de rezistenţă au încercat să blocheze transporturile 
şi marşurile, prin refuzarea ordinelor, prin strategii de întârz-
iere, ascunderea prizonierilor şi a listelor de prizonieri, dar nu 
au reuşit să le oprească pe toate.

Pe 11 aprilie, circa 21.000 de prizonieri rămăseseră încă în 
Buchenwald; puteau deja să audă apropierea Armatei a Treia 
3   Gyuri/Gheorghe Adorian era coordonatorul comitetului, care cuprindea 
în total circa opt persoane din Ardealul de Nord.

de IOANA FLOREA, ISABEL PANEK și JELENA STEIGERWALD

„Cred că nu e numai ţelul nostru, e interesul umanităţii”
Supravieţuitori români ai lagărului de concentrare Buchenwald

HERBERT SANDBERG
Militant comunist deportat la Buchenwald
Ajutând un prieten, 1945
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americană. În acea zi, au avut loc simultan mai multe eveni-
mente:

Gărzile SS au primit ordin să se retragă din lagăr. Diferitele 
grupuri de rezistenţă din lagăr s-au mobilizat şi s-au înarmat. 
La ora amiezii, o parte din gărzile SS s-au retras. În apropierea 
dealului Ettersberg, au avut loc lupte între trupele americane şi 
SS. În jurul orei 14.30, tancurile americane au pătruns dincolo 
de zona cazărmilor SS. La ora 14.35, grupurile de rezistenţă 
înarmate au ocupat poarta lagărului, au prins şi dezarmat 
cei 76 de gardieni SS, preluând controlul asupra lagărului. La 
ora 15.15, au arborat steagul alb pe turnul de deasupra porţii. 
Astăzi, ceasul din turn arată mereu ora „auto-eliberării”4.

Székely Laszlo îşi aminteşte cum copiii au fost chemaţi 
pentru transporturile de evacuare. Dar avioanele americane 
zburau deasupra lagărului, alarma a sunat şi au fost nevoiţi 
să fugă înapoi în barăci: „Atunci ăștia <subteranii>, ca să 
nu ducă şi copiii, şi toţi din lagărul de copii să murim, i-au 
dezarmat [pe gardieni]. Ei au avut armele sub blocul numărul 
6 [unde era şi fratele lui, Imre] şi aşa au auto-eliberat lagărul 
Buchenwald”.

După-amiază, primele maşini americane au ajuns în lagăr şi 
au raportat faptul că foştii prizonieri, acum liberi, preluaseră 
controlul asupra lagărului.

La scurt timp după eliberare, Mureşan a amenajat, într-o 
fostă cazarmă SS, un spital pentru supravieţuitorii români şi 
unguri – pentru că, deşi fuseseră eliberaţi, oamenii încă mai 
mureau de epuizare, malnutriţie şi boli.

În acest timp, femeile din lagărele-satelit erau şi ele evacu-
ate în marşurile morţii; Davidovici îşi aminteştă cum femeile 
din Altenburg au fost evacuate pe 13 aprilie şi urmau să fie 
executate la marginea pădurii, dincolo de oraş; dar avioanele 
care survolau, observau și bombardau survolând neîntrerupt 
au făcut acest ordin imposibil. Pe parcursul celor aproape pa-
tru zile de marş, gardienii SS, bărbaţi şi femei care le însoţeau, 
şi-au dat jos uniformele şi au „dispărut” ca civili în satele din 
zonă. Prizonierele au realizat că sunt singure, şi deci libere, 
atunci când au ajuns la Mehranee, după un marş de aproape 
200 de kilometri.

„Misiunea noastră este să construim o 
nouă lume a păcii şi a libertăţii”

În seara de 19 aprilie 1945, comitetul ICC a organizat un 
prim eveniment de comemorare, sub coordonarea artistului 
olandez Henri Pieck. A avut loc pe fostul „Appelplatz” (locul 
unde gardienii SS strigau prezenţa prizonierilor, ţinându-i 
aproape dezbrăcaţi, în picioare, ore întregi, indiferent de 
vreme). Supravieţuitorii au construit un monument provizoriu 
– un obelisc de lemn, inscripţionat „K.L.B. 51.000“ (iniţialele 
lagărului şi numărul de persoane decedate, deşi mai târziu, re-
analizând documentele, s-au calculat în jur de 56.000 de per-
soane decedate). La ora 19.45, în acordurile „Internaţionalei”, 
grupuri de diverse naţiuni s-au adunat pe fostul „Appelplatz”. 
La comemorare au participat supravieţuitori, jurnalişti, foto-
grafi, chiar şi soldaţi din armatele aliate. Mureşan a fost şi el 
prezent la comemorare. Reprezentanţi din Polonia, Uniunea 
Sovietică, Germania, Franţa, Cehoslovacia, Marea Britanie 
4   Descrierea cronologică a ultimelor zile ale lagărului: www.buchenwald.
de/en/399/

au rostit, fiecare în limbile lor, un discurs identic, scris de 
reprezentanţii ICC, în onoarea celor „51.000 de morţi, ucişi de 
bestiile naziste şi susţinătorii lor, în Buchenwald şi în lagărele-
satelit”; au mulţumit armatelor aliate care au contribuit la în-
frângerea Germaniei naziste. 

Finalul discursului este astăzi cunoscut drept „Jurământul 
de la Buchenwald”:

„Vom lupta până când ultimul vinovat va fi adus înaintea 
judecăţii oamenilor. Jurământul nostru este distrugerea na-
zismului din rădăcini. Misiunea noastră este să construim o 
nouă lume a păcii şi a libertăţii.”

Între mai şi august 1945, supravieţuitorii au părăsit lagărul, 
organizaţi în grupuri. Kallós îşi aminteşte că după eliberare 
s-a aflat într-un spital din Blankenhain, lângă oraşul Weimar 
(aproape de Buchenwald). Acolo a fost întrebat unde vrea să 
meargă. Mureşan a venit la el şi s-au sfătuit: „este timpul să 
mergem acasă şi să construim o nouă societate”.

La mijlocul lui iunie, Mureşan, Nuszbaum, Kallós, Székely 
László şi Imre, împreună cu aproximativ 100 de supravieţuitori 
din România şi Ungaria, au pornit către casă. Cei mai mulţi 
aveau sub 35 de ani.

Mureşan îşi aminteşte că în Budapesta i-a primit un „comi-
tet de întâmpinare” al supravieţuitorilor unguri şi că tot acolo 
a fost furată locomotiva trenului cu care călătoreau. Şi-au 
continuat drumul după încă o zi, ajungând în Cluj la sfârşitul 
lui iunie. Femeile s-au întors din Buchenwald cu transpor-
turi diferite, fiind răspândite în lagăre-satelit şi în marşuri ale 
morţii, rătăcind între satele din regiunea Turingia. Davidovici 
a călătorit împreună cu un grup mic de femei din Ardealul 
de Nord, majoritatea adolescente, cu care fusese închisă la 
Alternburg; au ajuns în Cluj în august 1945, sperând să-şi 
găsească părinţii, care nu s-au mai întors. 

Nu a fost nicio „întoarcere acasă”

Pentru niciun supravieţuitor şi nicio supravieţuitoare nu 
a fost o „întoarcere acasă”, pentru că nu mai exista „acasă”. 
Cei mai mulţi membri ai familiilor lor fuseseră ucişi în lagăre, 
locuinţele lor fuseseră între timp ocupate de alte persoane. 

În multe ţări, s-au format asociaţii şi comitete de suport 
reciproc ale supravieţuitorilor, care se ocupau de asigurarea 
găzduirii, asistenţei medicale şi acoperirea nevoilor de bază, 
de obţinerea de compensaţii, de organizarea comemorărilor şi 
de stabilirea imediată a proiectelor de cercetare asupra Euro-
pei naziste, pentru a salva şi organiza documente.

În Cluj, supravieţuitorii adulţi au avut grijă de tineri – cei 
mai mulţi fiind copii şi adolescenţi rămaşi orfani. Au amena-
jat diferite clădiri pentru asistenţă medicală, consiliere, 
găzduire; una dintre acestea este „vila Petru şi Pavel” de pe 
strada Argeş. În fiecare zi, după ce termina munca la un spital 
din Cluj, Mureşan mergea la „copiii” din vilă, ajutându-i să îşi 
găsească familii-gazdă, să se reînscrie la şcoală sau să-și aleagă 
o facultate.

Foştii prizonieri şi prizoniere de la Buchenwald au păstrat 
legătura de-a lungul timpului: „ne-am adunat în fiecare an, la 
11 aprilie, pentru a ne aminti de cele trăite şi pentru a reafirma 
angajamentul nostru faţă de „Jurământul de la Buchenwald”.5 
Au scris articole, au ţinut prelegeri despre experienţele lor de 
5   Buletinul Asociaţiei „Memento Buchenwald”, România, 1/1995, p. 6.

la Buchenwald. Au ţinut legătura prin scrisori şi, uneori, prin 
vizite cu supravieţuitori din alte ţări, din Rusia, până în Nor-
vegia sau Canada.

În 1952, a fost înfiinţat „International Committee Buchen-
wald”, apoi în anii ’60 s-a extins ca „International Commit-
tee of Buchenwald-Dora and Subcamps” (ICBD), cu rădăcini 
directe, personale şi ideatice, în mişcarea internaţională de 
rezistenţă înfiinţată în 1943 la Buchenwald, în special de pri-
zonierii comunişti (care au stat şi cel mai mult timp în lagăr). 
În perioda 1974-1977, Adorian a fost „ambasadorul” român 
la (şi al) ICBD, participând la întruniri în Franţa, Belgia, 
RDG şi Cehoslovacia. Zece ani mai târziu, cu ocazia celei de 
a 40-a aniversări a eliberării, Mureşan s-a alăturat ICBD şi a 
reprezentat grupul de supravieţuitori români până în 2006.

„Spiritul din Buchenwald – 
spiritul solidarităţii”

În 1994, acest grup de prieteni a putut să se transforme într-
o asociaţie formală, numită Memento Buchenwald – Româ-
nia, deschisă tuturor supravieţuitorilor lagărului şi lagărelor-
satelit, familiilor supravieţuitorilor, rudelor celor decedaţi în 
deportări, „dar şi tuturor persoanelor care – indiferent de 
naţionalitate, religie, vârstă sau nuanţa convingerilor dem-
ocratice – doresc să i se alăture în cultivarea acestor nobile 
principii”6.   

Memento Buchenwald a fost dedicat în primul rând 
păstrării memoriei celor care au fost ucişi în lagăre, dar şi 
cultivării „valorii morale a solidarităţii umane”. În discuţia 
din octombrie 2014, Kallós explică originea şi semnificaţia 
acestei misiuni: 

„În primul rând, să răspândească spiritul din Buchenwald 
– spiritul solidarităţii, spiritul umanismului, al întrajutorării; 
şi blamarea extremiştilor. Îmi amintesc că era un Jurământ la 
Buchenwald, care s-a pronunțat după eliberare; s-a adunat tot 
lagărul şi s-a depus un Jurământ. Pentru combaterea extrem-
ismului, pentru umanism, pentru înţelegere între popoare... 
Și ăsta era în esenţă scopul revistei [Buletinul Asociaţiei], să 
corespundă acestor ţeluri din Jurământ”.

În al doilea rând, Asociaţia s-a dedicat petiţiilor, scrisorilor 
colective naţionale şi internaţionale, scrierii de articole, întâl-
nirilor cu tineri, în efortul de a contracara minimizarea oro-
rilor din lagărele de concentrare, de a contracara extinderea 
manifestărilor neofasciste, xenofobe, rasiste, anti-semite. 
Membrii Asociaţiei au luat poziţie în conflictele din anii ’90, 
când mişcarea de rezistenţă de la Buchenwald a fost criticată 
şi auto-eliberarea a fost negată. De asemenea, au trimis scri-
sori semnalând inechităţile sistemului de compensaţii, pe care 
supravieţuitorii ţărilor estice cu greu le puteau accesa.

În Buletinul Asociaţiei Memento Buchenwald – Româ-
nia – 16 pagini alb-negru, cu apariţii de 2-4 ori pe an, 
din 1995 în 2005 – au fost publicate articole în maghiară, 
franceză, germană, engleză, română, reflectând dorinţa 
supravieţuitorilor din România de a construi şi transmite un 
mesaj relevant dincolo de toate graniţele, după cum spune şi 
Kallós în încheierea discuţiei din octombrie 2014 de la Cluj:

„Cred că nu e numai ţelul nostru, e interesul umanităţii”.
6   Idem., p. 2.

HENRI PIECK
Militant anti-fascist deportat la Buchenwald
Evrei, 1949
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Zaharia Stancu a fost unul dintre cei mai radicali 
oponenți de stânga ai dictaturii fasciste din Româ-
nia. A fost arestat și trimis în Lagărul de la Târgu-
Jiu în iarna 1942-1943: „Am devenit internatul cu 
numărul 3912, care < s-a făcut vinovat de colpor-
tare de știri alarmiste, cu intenția criminală de a 
submina moralul cetățenilor >”. Volumul său, Zile 
de lagăr, a fost publicat pentru prima dată în 1945. 
Zile de lagăr documentează perioada petrecută 
în lagăr, atmosfera politică opresivă din perioada 
1933-1944 și câteva dinte întâlnirile pe care Za-
haria Stancu le-a avut cu personalități ale acelor 
ani: I.Gh.Maurer, Victor Eftimiu, P.P.Panaitescu, 
Radu Gyr, Ion Barbu etc. 

Poliția i-a arestat și i-a adus aici sub pretext 
că erau din China lui Chan-Kai-Shek

Mă trezesc curând după primul somn în lagăr. Mi-au 
înghețat picioarele, mâinile, mijlocul. Soba s-a răcit și o dată 
cu ea odaia de scânduri, în care pătrunde frigul și umezeala 
de afară. A înetat ploaia. Aud cum șuieră vântul în salcâmi, 
în sârmele ghimpate, în ferestre. Aprind un chibrit și mă uit 
la ceas. Trei. Mă ridic în vârful picioarelor, îmi iau paltonul 
din cui și îl pun peste pături. Sunt tot înghețat. Se trezește și 
Simion. Îl aud că-mi spune: - Bună dimineața. Ai înghețat? 

− Am înghețat, îi răspund. 
Sare din pat și iese pe sală. Peste o clipă se întoarce cu un 

braț de lemne. 
− De unde le-ai luat?
− Din spălător...
Soba se încălzește repede și Simon, care nu mai poate dormi, 

se scoală, se îmbracă și-       l văd umblând cu un ibric. 
− Ce vrei să faci?
− Câte-o cafeluță. Cred că n-o să strice.
Mă scol și eu și mă îmbrac. Peste câteva minute sorbim din 

câte o ceașcă mare de cafea. Au început să se trezească și veci-
nii. Le auzim pașii prin întunericul sălii. Unii vin la  spălător, 
ații au ieșit să împrumute foc sau să-și aprindă țigările.

Din când în când, în lagăr răsună strigătul sentinelelor. 
Pretutindeni lumea se deșteaptă din somn. Stau de vorbă cu 
Siminon.

− De când ești aici?
− De opt luni.
− Pentru ce?
− Dracu știe. Până acum n-am izbutit să aflu. Bănuiesc însă 

că m-a dat în gât un gălățean. Eu sunt profesor de gimnastică 
la un liceu de acolo. Îmi place să petrec câteodată. Îmi place și 
vinul. Acum doi ani am avut un coflict cu un oarecare pentru 
o femeie. Și cum sunt cam iute de mânie, i-am dat două palme. 
Îmi pare rău că nu i-am dat mai multe. Tot aia era. Acum, 
gălățeanul meu e bine cu regimul. Mi-a făcut denunț. Până 
ce se vor lămuri lucrurile – fiindcă odată și odată tot au să se 
lămurească ele -, stau aici. Plătesc, cum s-ar zice, palmele date 
la mânie. E ușor să vii și greu să pleci. De multe ori autoritățile 
uită și pentru ce te-au trimis. Ba te uită cu totul. Cunosc bine 
lagărul. Dacă te-au trimis fără să ai vreo vină, cu atât mai greu 
îți vor da drumul. Cei care ți-au făcut acte de trimiteri, nu pot 
să facă alte acte că nu ești vinovat. Atunci inventează. Cine 
să stea pe vremurile astea să aleagă adevărul de minciună? 
Așa, cum îți spun, să nu-ți faci nicio iluzie. Instalează-te bine, 
cetește, păstrează-ți calmul și, dacă vrei să lucrezi, lucrează. 
Ca să nu înnebunesc, eu m-am hotărât să ajut la cancelarie. 
Sunt însărcinat cu paturile, cu păturile, cu cearceafurile. Eu le 
țin socoteala și eu le am în grijă. Colonelul e tare mulțumit de 
mine și nădăjduiesc că, atunci când va veni comisia de triere, 
va pune o vorbă bunăsă mi se dea drumul. Contează mult la 
comisie o vorbă a colonelului.

− Despre ce colonel vorbești?
− Cum, nu știi? De colonelul Leoveanu, comandantul 

lagărului. E un om mai cumsecade decât alții. Mai înainte a 
fost vai și amar de mama noastră. Era altul. O fiară. Poate vei 
fi auzit de el: colonelul Zlătescu.

− N-am auzit, îmi mărturisii eu ignoranța.
− Câtă lume a omorât! Câtă lume a nenorocit, bestia! Dar 

e un Dumnezeu în cer! Eu cred în Dumnezeu! Știi ce i s-a 
întâmplat lui Zlătescu?

de ZAHARIA STANCU. Fragmente din volumul Zile de lagăr.

Zile de lagăr
− Ce? 
− Avea un băiat. Ținea la el ca la lumina ochilor. I-a murit pe 

front, astă primăvară. El nu mai era comandantul lagărului. 
Noi i-am văzut poza lui fiu-său în gazete. Într-o zi ne-am po-
menit cu el, că vine în lagăr. A trecut un fior prin fiecare deținut. 
Fiecare își spunea înfricoșat: să știți că a venit Zlătescu îndărăt. 
Mai pe urmă ne-am liniștit. Aflasem că venise numai în vizită. 
Știi, aici în lagăr, avem un atelier de alabastru. Lucrează în el 
o mulțime de oameni de la grupa comunistă. Aveam și doi 
chinezi stabiliți în București din timpul războiului trecut. Se 
însuraseră cu două românce, își luaseră nume româești și vin-
deau brățări de os sau lampioane din hârtie colorată, noap-
tea, prin restaurante. Poate că îi vei fi întâlnit. Nu se poate să 
nu-i fi întâlnit. Doi oameni tare cumsecade. Când s-a declarat 
războiul, poliția i-a arestat și i-a adus aici sub pretext că erau 
din China lui Chan-Kai-Shek și, prin urmare, adversari ai Axei 
și ai României. Ce China lui Chan-Kai-Shek?, se văitau mereu 
chinezii. Nu mai aveau legături cu țara lor de peste treizeci de 
ani. Aproape că uitaseră locul în care se născuseră. N-a vrut 
nimeni să stea de vorbă cu ei. Au rămas aici, în lagăr. Și cum 
erau foarte săraci, au fost puși să lucreze la fabrică. Îndemâna-
teci oameni! Celel mai minunate lucruri ieșeau din mâinile lor 
și erau cotați ca cei mai buni lucrători din atelier. Produsele 
lagărului se vând la București, iar câștigurile se varsă Minis-
terului de Interne. A venit o comisie și nu i-a luat în seamă; a 
doua, a treia, la fel. Mai târziu, președintele unei comisii, Ge-
lep, a binevoit să-i asculte. După ce i-a ascultat, a poruncit să li 
se dea drumul. A intervenit Zlătescu. 

− Nu le pot da drumul. Sunt cei mai buni lucrători din ate-
lierul de alabastru. Lagărul are nevoie de ei. Aduc câștig. 

Argumentul a prins și chinezii au rămas în lagăr. Zlătescu 
plecase, dar noul comandant i-a păstrat. Erau prea buni 
lucrători ca să se lipsească de ei. Lui Zlătescu îi murise unicul 
fiu pe front. Cu mari sacrificii îi aduseseră trupul în țară și-l 
înmormântaseă. Se gândise să-i împodobească mormântul cu 
cea mai frumoasă piatră funerară care se putea face. Cine s-o 
lucreze? Și-a adus aminte de chinezi. Numai chinezii erau în 
stare să-i făurească podoaba râvnită. Venise la lagăr și-i spus-
ese noului comandant dorința lui. Au trecut amândoiu printre 
noi și s-au îndreptat spre atelier. Acolo au intrat înăuntru și 
i-au chemat pe chinezi. Le-a vorbit Zlătescu. Mai puțin dârz ca 
altădată, dar tot de sus:

− Chinezilor am venit la voi să-mi faceți o piatră funerară. 
Mi-a murit băiatul pe front, Dumnezeu să-l ierte! 

Chinezii au izbucnit într-un glas: - Dumnezeu să nu-l ierte! 
Nici pe dumneata să nu te ierte Dumnezeu! Suntem ținuți aici 
de aproape doi ani. Și noi avem copii. Și noi avem neveste. Te-
ai gândit vreodată cu ce se hrănesc copiii și nevestele noastre? 
Dumnezeu să nu-l ierte pe fiul dumitale! Și nici pe dumneata 
să nu te ierte, că ai fost om rău! Iar piatră funerară nu-ți facem! 
Mai bine ne lăsăm împușcați! Hai, poruncește să ne împuște, 
colonelule! 

Oamenii din ateliere se așteptau să izbucnească mânia și 
cravașa colonelului Zlătescu să se lase repede pe obrajii gal-
beni ai chinezilor. Dar nu s-a întâmplat nimic din toate aces-
tea. Colonelul Zlătescu a lăsat capul în jos și a plecat, urmat de 
noul comandant. În aceeași zi, chinezilor li s-a dat drumul...

Le-au adus până la Târgu-Jiu în două vago-
ane de vite, cu lacăt la ușă

Primăvara s-au adus în lagăr vagabonzi. S-au adus și co-
cote. Vagabonzi vreo două sute, cocote optzeci. Vagabonzii 
au fost repartizați la cabanele din fundul lagărului, cocotele 
mai în față, pe dreapta. Lagărului totuși continua să i se spună 
lagăr de internați politic. A venit o comisie de triere și pe cei 
mai sănătoși i-a trimis undeva pe Bărăgan, într-o tabără de 
muncă. Pe ceilalți i-a lăsat în lagăr. În semne de protest, unul 
dintre ei și-a luat cureaua pantalonilor și-a trecut-o după gât și 
s-a spânzurat de unul din stâlpii gardului de sârmă ghimpată. 
A doua zi li s-a dat drumul celorlalți. 

Cocotele, adunate de prin toate casele de prostituție din 
București, au fost ținute în lagăr până toamna târziu. Luate 
în pripă, niciuna din ele nu-și adusese bagaj. Unele veniseră 
în lagăr încălțate cu papuci și în capoate de casă, așa cum le 
găsiseră agenții când au făcut descindere să le ridice. 

Le-au adus până la Târgu-Jiu în două vagoane de vite, cu 
lacăt la ușă. Patru zile au făcut vagoanele de la București până 
la gara din Târgu-Jiu, legate de niște trenuri de marfă. În-

tre timp, nu li s-a dat femeilor nici măcar o sticlă de apă pe 
fereastră. O mare parte dintre ele, după câteva luni de lagăr, 
ajunseseră aproape goale. Vara a mai mers cum a mai mers. 
Când s-a apropiat toamna și a început să se răcorească vremea, 
multe dintre ele n-au mai părăsit odăile. Cele care aveau cu ce 
să se acopere, le aduceau bucata de pâine și farfuria celorlalte, 
la cabane.

A venit și pentru ele o comisie de triere; femeile s-au înfățișat 
comisiei desculțe și înfășurate în păturile pe care le primiseră 
ca să se învelească.

Într-o noapte, au fost ridicate cu jandarmii, duse la gară și 
urcate în alte vagoane. Li s-a îngăduit să meargă până la gară 
înfășurate în păturile lagărului. Acolo, după ce femeile au fost 
băgate în vagoane, păturile au fost adunate una câte una și 
aduse din nou în lagăr. Păturile erau doar trecute în inventar.

Un poet poate cânta cu aceeași vibrație 
frumusețile unui copil și asasinarea unui 
om

Poetul Gyr scrie versuri. Numai versuri. Nevasta i-a născut 
o fetiță. Inima lui gingașă se înduioșază. Inima lui gingașă 
și sensibilă de tată și de poet. (...). Poetul Gyr se așează la 
masă și scrie. Versuri în care cântă nevinovăția, făgezimea și 
frumusețea fetiței lui. (...). Îl întâlnesc în Piața Palatului, în fața 
Fundației Carol. 

− Ce faci, dragă?
− Bine, tu?
− Am tipărit un volum... Să-l cetești. Sunt versuri scrise pen-

tru fetița mea.
Îi întind mâna să se despărțim.
− Stai să-ți cetesc ceva.
Dibuie în buzunar o foaie de hârtie trasă la gestetner.
− Ce este asta?
− „Balada Nicadorilor”.
− Care Nicadori?
− Cei trei eroi ai noștri.
Ce eroi?
− Vitejii care l-au pedepsit pe Duca. 
(...)
− Pentru mine, Nicadorii tăi sunt niște asasini ordinari.
− Așa? Așa de puțin ții tu la mine?
− Mi se pare curios, Radule, că un poet poate cânta cu 

aceeași vibrație frumusețile unui copil și asasinarea unui om. 
O faptă atât de cumplită, atât de îngrozitoare!

− Ești naiv, dragă. Poezia e una, politica e alta.

(...)
Toamna anului 1937.
De aproape trei ani, mișcarea legionară se agită în voie. 

Scoate ziare, cărți, broșuri de propagandă. „Balada Nicador-
ilor” e tipărită și afișată pe străzi. (...). Radu Gyr a scris acum 
„Sfânta tinerețe legionară”. Tânărul compozitor Nello Man-
zatti (cetește Ion Mânzatu), autor de tangouri lascive a pus 
strofele lui Radu Gyr pe note. Le cântă toată țara legionară. 

Poliția și-a pus vată în urechi. Nu aude, nu vede. (...). 
Mișcarea legionară e adevărat că a fost interzisă după asa-
sinarea lui Duca, dar câtăva vreme după aceea a fost îngăduit 
generalului Zizi-Cantacuzino-Grănicerul să-și facă un partid 
politic. Partidul generalului se cheamă „Totul pentru țară”. 
În acest partid s-a înscris și Corneliu Zelea Codreanu, cu toți 
adepții. Sediul partidului se cheamă Casa Verde. Ziarele par-
tidului se tipăresc cu titlu verde. Chiar unele semnături ies im-
primate cu literă verde.

Poetul Radu Gyr este și el membru al partidului „Totul 
pentru țară”. Fiindcă a scris „Sfânta tinerețe legionară”, Cor-
neliu Zelea Codreanu l-a avansat. L-a numit comandant le-
gionar. Are sub conducerea lui mai multe cuiburi. Adică o 
„familie”. „Familia” pe care o conduce Rau Gyr se cheamă 
„Familia Luminița”. Luminița e numele fetiței lui Radu Gyr. 
Frumos nume. L-am citit întâia oară în romanul Întunecare 
al lui Cezar Petrescu. În cuiburile din „Familia Luminița” 
se întocmesc liste negre. Pe aceste liste sunt trecute numele 
dușmanilor Gărzii de fier. Ale jurnaliștilor și scriitorilor care 
fac altă politică, ale negustorilor care nu vor să subvenționeze 
Legiunea și, de multe ori, ale persoanelor care au avut vreun 
conflict oarecare cu memebrii cuiburilor. Mii și mii se oame-
ni sunt trecuți pe aceste liste. În ziua în care Legiunea va lua 
puterea, cei înscriși pe listele negre vor fi pedepsiți.
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Impactul politicului în spațiul public e condi-
ționat de existența unui eveniment, a unei repre-
zentații, care apoi este distribuită și consumată 
prin mass-media.

Pentru a crea discurs public, pentru a controla opinia 
publică, evenimentul este reprezentat și ilustrat prin folo-
sirea unor imagini simbolice, care sunt transferate în menta-
lul colectiv:  mase de oameni care se înghesuie să treacă prin 
punctele de trecere proaspăt deschise ale zidului prăbușit, 
un buldozer care demolează  părți de zid – granițele se 
prăbușesc, o nouă națiune ia naștere; președintele și soția 
sa sunt puși la zid și executați de soldați – sistemul vechi a 
murit și este înlocuit de sistemul nou.

Orientarea noastră în spațiul politic se bazează pe astfel de 
simboluri vizuale, pe această formă de performance în politică. 
Acest lucru este cunoscut și folosit atât de politicieni cât și de 
profesioniștii din mass-media. După așa-zisa revoluție din 
1989, în așa-zisele state comuniste, pe lângă așa-zisa libertate, 
se impune naționalismul ca ideologie și vector principal al 
identității (în RSR ideologia naționalistă nu a fost niciodata 
abandonată, fiind chiar exacerbată în perioada Ceaușescu, 
când s-au trasat liniile preliminare ale naționalismului post-
1989). Conceptul de identitate naționalistă plasează în opoziție 
presupusul „sine” și un anume „altul/ străin”, construind  ast-
fel un „noi” incluziv ce se opune unui „ei” excluziv. De exem-
plu: „noi, germanii, versus ei, străinii” sau „noi, românii, vs. 
ei - romii, maghiarii, evreii”. Acest principiu s-a manifestat  
în special în anii ‘90 și a fost exprimat de cele mai multe ori 
prin acte de violență. Pogromul – termenul rusesc pentru ma-
sacru împotriva unui grup minoritar etnic sau rasial, pentru 
devastare și distrugere – devine astfel o formă de performance 
politic.

Violență colectivă împotriva
comunităților rome în anii ’90 în România

România/ București, Iunie 1990:

O puternică mișcare de opoziție protestează de câteva luni 
în Piața Universității împotriva partidului aflat la putere, 
Frontului Salvării Naționale și obține astfel atenție în media. 
Președintele Iliescu încurajează națiunea să salveze națiunea. 
Cu o nouă formă de performance , recâștigă monopolul  media 
și controlul politic.

Scena: televiziunea și spațiul public al Bucureștiului; actorii: 
de-o parte „minerii”, reprezentanți ai poporului muncitor, cu 
căști și topoare; de cealaltă parte „studenții”/ „intelectualii” 
cu păr lung și ochelari, prezentați drept agitatori și huligani, 
drept inamici ai statului; desfășurarea acțiunii: violență până 
la moartea unor protestatari.

Protestele și înnăbușirea lor violentă de către mineri și 
forțele armate ale statului sunt până astăzi simbolul stabilizării 
puterii noii-vechi elite în România de-acum, autointitulată 
democrată. Performance -ul noii puteri a fost sângeros, instru-
mentalizarea minerilor a funcționat drept soluție pentru un 
conflict pe care forțele armate nu au putut (sau nu au vrut) să-l 
oprească singure. Iliescu a făcut o reprezentație perfectă: el a 
chemat națiunea la formarea unui „front comun împotriva 
acestor elemente de tip fascist, de tip legionar, care acționează 
împotriva intereselor poporului nostru” și a mulțumit, după 
persecuția care s-a soldat cu victime umane, muncitorilor, 
unitatea de bază a noii societăți (dintre care, majoritatea ur-
mau, în curând, să își piardă slujbele în noul sistem neo-liber-
al). Dar „minerii”, poliția și serviciile secrete nu au lovit doar 
„studenți” și nu au ucis în bătaie doar „intelectuali”. O altă 
versiune a  „celorlalți” , asupra căruia se proiecta imaginea de 
inamic al națiunii au fost romii. 700 din cei 1200 de oameni 
sechestrați în timpul conflictului erau romi1. Multe dintre 
aceste persoane nu aveau de-a face cu protestele, ci au fost 
atacate în cartierele lor, unele lovite până când și-au pierdut 
cunoștința, altele jefuite, altele violate. Această furie violentă 
care s-a petrecut cu complicitatea statului (minerii au fost 
conduși în cartierele mărginașe de polițiști) a dat tonul unei 
perioade lungi de violență colectivă, prezentă în media, îm-
1   Cosmin Navadaru: Despre persecuția împotriva romilor și cum s-a 
construit percepția că romii sunt „anti-Revoluție”, HotNews.ro, 28 
martie 2011.
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Politică. Performance. Pogrom. 
Legătura dintre politica de stat și practicile naționaliste/ rasiste în Germania și România post-1989

potriva romilor.

România/ Kogălniceanu, 9 Octombrie 1990: 

În orășelul de lângă Constanța se adună vecini români și 
aromâni în fața bisericii căreia îi plăteau clopotele. Bâtele, care 
au fost deja aduse cu câteva zile în urmă, sunt acum împărțite. 
Împreună cu primarul și poliția, gloata înaintează până în 
cartierul de romi de la marginea localității. Unii romi sunt 
bătuți, tuturor li se dă foc la casă și fug cuprinși de panică în 
pădurea din apropiere. Numai după câteva zile prind romii 
curaj să se întoarcă în Kogălniceanu. Găsesc 40 de case arse și 
distruse. Numai niște vecini tătari le oferă ajutor.  

Nu era primul atac colectiv violent asupra vecinilor romi: din 
decembrie 1989 până în toamna lui 1990, în diferite localități, 
au fost distruse mai mult de 100 de case și au fost uciși cel puțin 
șase oameni2. La fel ca în progromurile anterioare și în cele 
care aveau să urmeze, autoritățile locale au aruncat vina pe 
„conflicte din comunitate” drept motive pentru atacuri. În ca-
zul pogromului din Kogălniceanu, a fost vorba de un conflict 
la discoteca locală. Cu siguranță există situații speciale la nivel 
local. În același timp, se remarcă, din partea majoritatății, 
împingerea colectivă a vinei asupra minorității, precum și 
lipsa pedepsei pentru autori. În Kogălniceanu, aceștia nu au 
fost identificați de poliție. Așa-numitul „conflict social” a fost 
văzut de politicieni ca „de înțeles la nivel emoțional”.  

Aspectul nou în cazul Kogălniceanu a fost faptul că s-a 
discutat despre el în media. Astfel, el a devenit cunoscut și 
a creat un soi de precedent.  În toată țara, romii au început 
să primească amenințări: dacă nu erau „cuminți”, aveau să 
pățească ce-au pățit cei de la Kogălniceanu. În consecință, 
urmând un model similar, au existat până în 1995 progro-
muri împotriva comunităților rome de pe întreg teritoriul 
României.  În această perioadă, prin tolerare sau concursul 
tacit al primarilor, polițiștilor și membrilor clerului, oameni 
din peste 30 de localități au fost alungați colectiv și li s-a dat 
foc la case.3

Rezultatul: De frica vecinilor, multe familii rome își părăsesc 
comunitățile. Ca mulți alți oameni din societățile post-social-
iste distruse la nivel social și economic, își încearcă norocul 
în Vest, de exemplu în Germania. Dar și aici vor fi ținta urii 
xenofobe și a rasismului.

Pogromuri împotriva refugiaților și
migranților în Germania proaspăt unită

Germania/ Rostock-Lichtenhagen, vara lui 
1992: 

Stoian din România își amintește de sosirea sa în centrul de 
cazare și  proceduri pentru solicitanți de azil: „Dormeam fo-
arte mulți afară. Eram puhoi! Pur și simplu n-aveam unde să 
dorm. Era ceva dezastruos, foarte multă lume. Mă îngrozeam. 
Și întrebam: De ce sunteți afară? De ce nu vă primește în lagăr? 
Spuneau că nu mai oferă azil.”4

   Timp de mai multe luni de zile, partidele conservatoare 
de la putere și organizațiile de extremă dreaptă întețesc spai-
ma față de „un val de azilanți”, folosind sloganul „Barca este 
plină!”. Procedura de azil este îngreunată, procentul celor care 
primesc o formă de protecție scade drastic. În același timp, 
azilanții sunt nevoiți să locuiască în barăci sau sub cerul liber, 
în fața centrelor de cazare pentru solicitanții de azil, supra-
aglomerate, precum cel din Rostock. Conflictele cu localnicii 
din zonă sunt iminente și vor fi tolerate de autorități.       

      Începând cu anul 1990, asalturile împotriva „străinilor” 
devin din ce în ce mai frecvente. Primarul din Rostock 
avertizează în van Ministerul de Interne încă din anul 1991: 
2   „În Virghiş, județul Covasna, sătenii au ucis doi romi și au distrus două 
case pe 24 decembrie 1989; în Turulung, județul Satu-Mare, un copil a 
dispărut și 36 de case ale comunității rome au fost arse pe 11 ianuarie 1990; 
în Reghin, județul Mureș, localnicii au dat foc la cinci case în care locuiau 
romi pe 29 ianuarie 1990; în Lunga, județul Covasna, populația ne-romă a 
ucis patru romi și a dat foc la șase case pe 5 februarie 1990; (…) în Cuza-
Vodă, județul Constanța, o gloată furioasă de localnici a dat foc la 34 de 
case pe 10 iulie 1990; în Cașinul Nou, județul Harghita, sătenii au dat foc la 
29 de case ale romilor pe 12 august 1990”. István Haller: Lynching is not a 
crime: mob violence against Roma in post-Ceauşescu Romania, 15 May 
1998.
3   István Haller: Lynching is not a crime: mob violence against Roma in 
post-Ceauşescu Romania, 15 May 1998.
4   Siobhan Cleary, Mark Saunders: The truth lies in Rostock. D/ GB 1993

„Actele de violență împotriva cetățenilor străini cresc. Violențe 
masive și chiar omoruri sunt foarte posibile.”

      În august 1992, un grup de localnici organizați sub forma 
unei miliții populare anunță „ciomăgirea” romilor români. 
„Dreptacilor li s-a umplut paharul! (…) ș-o să vezi că vecinii o 
să se uite la geam și o să aplaude.”5

Așa se și întâmplă. Din 22 până în 24 august 1992, în aplau-
zele vecinilor, sute de tineri asaltează cu pietre și cocktail-uri 
molotov centrul de cazare pentru solictanții de azil din Ros-
tock și o clădire vecină, domiciliul unor muncitori vietnamezi. 
Poliția urmărește aparent neputincioasă evenimentele. A doua 
zi, în schimb, un grup de 200 de antifsciști veniți în ajutorul 
migranților sunt ridicați de poliție.  Între timp, grupuri orga-
nizate de neonaziști coordonează mulțimea furioasă sub slo-
gane de tipul „Germania pentru germani – străinii afară din 
țară”, livrând în mass-media imagini ce amintesc de noaptea 
pogromului din noiembrie 1938, din Germania nazistă. Con-
servatorii condamnă violențele, dar păstrează retorica „in-
vaziei” (în lb. germană  termenul care revine mereu este acela 
de „inundație”) și manifestă înțelegere față de furia cetățenilor 
împotriva „valului de azilanți”. 

Victimele devin „cauză” a violențelor. Nu agresorii sunt cei 
închiși, ci victimele sunt cele mutate/ relocate. Prim-ministrul 
Helmut Kohl vorbește o lună mai târziu în fața parlamentu-
lui despre o „situație alarmantă a societății”. Afirmația nu se 
referă la atacurile zilnice asupra centrelor pentru refugiați 
(în 1992 au loc peste 2000 de atacuri, 17 persoane sunt ucise), 
ci la numărul de migranți în creștere. Colegul său, Edmund 
Stoiber, folosește chiar sintagma de „societate alterată rasial” 
(„durchrassten Gesellschaft”).6 Imaginile locuințelor cuprinse 
în flăcări, ale refugiaților sau ale așa-numiților „gastarbeiter” 
(mulți erau deja a treia generație în Germania) pot fi interpre-
tate ca simbol pentru stadiul societății germane unite. 

Sentimentul naționalist înfierbântat al acelor „suntem un 
singur popor - germanii” (sloganul prostestelor din 1989,  
„noi suntem poporul/ neamul” a fost transformat, în delirul 
național post „reunire”, în „noi suntem un singur neam”) a 
contrastat cu o profundă criză socială și identitară: privatiza-
rea și dezindustrializarea estului a avut drept urmare șomajul 
în masă și migrația forței de muncă spre vest. 

„Ossis” (cei din est) se confruntau cu colapsul identitar și 
sentimentul de frustrare în condiția de „neamț de categoria 
a doua”. „Wessis” (cei din vest), pe de altă parte, se temeau de 
transformarea călduței lor republici (RFG), care acum trebuia 
să-și îndoape „micii frățiori din est” și al cărei sistem social 
era amenințat din cauza crizei capitaliste și a reconstrucției 
neoliberale. Astfel de temeri cereau tocmai un al treilea vino-
vat: „străinul”. Dezbaterea legislativă privind solicitanții de 
azil și-a atins punctul culminant in performance-ul politic 
al violenței celor frustrați, în  colaborare cu neonaziștii bine 
organizați. 

Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen sunt 
până astăzi cunoscute pentru cele mai mari și mediatizate po-
gromuri. Cel puțin 130 de persoane au murit, după 1990, în 
urma violenței motivate rasist sau social-șovinist. O romnie 
româncă din Berlin își amintește această perioadă ca „vreme 
de război în Germania”. În vârstă de 8 ani la vremea aceea, s-a 
confruntat sistematic cu prezența rasismului, care a culminat 
cu o agresiune brutală asupra ei, a mamei sale și a surorii sale. 
Stoian, care a trăit acele vremuri, conchide: „Încă de când mă 
știu eu, țiganii noștri erau umiliți și amărâți. Nu puteam să 
trăim pentru că nu aveam unde să trăim, pentru că nu avem 
căși. (…) Aș vrea o liniște și înțelegere sufletească de la tot ce 
mă înconjoară în jurul meu. Și nici eu să nu deranjez pe ni-
meni, să pot să trăiesc ca orice om, care are dreptul la libertate. 
Mi-am dorit asta încă din România.”

Pogromul. Amenințare și model de acțiune.

România/ Kogălniceanu, 2005: 

Împărțiți în grupuri de cercetare, încercăm să reconsti-
tuim pogromul din 1990 prin interviuri și să chestionăm 
situația actuală. Primarul ne arată pe o  hartă mare demo-
grafia neschimbată a zonei, segregarea în comunități „etnice”.  

5   Gerd Monheim: Wer Gewalt sät - Von Brandstiftern und Biedermän-
nern - Die Pogrome von Rostock 1992. D 1993
6   Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. 
München, 2001
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Condiția socială a romilor pare neclintită – sunt, ca aproape 
peste tot în țară, cel mai sărac grup social din zonă. 

Un tânăr asistent social ne este prezentat drept un pilon 
important în progresele ce privesc integrarea romilor. A in-
termediat pentru mai multe persoane obținerea unor locuri 
de muncă, ca lucrători la salubrizare, dar vorbește în jargonul 
majorității despre „felul lor de a fi și lipsa lor de dorință de a 
munci”, ne spune că romii fac copii doar ca să încaseze banii 
de pe alocație și apoi ne face un calcul demonstrativ, care arată 
cum nouă copii ar produce din alocație cam cât câștigă el într-
o lună. Foarte asemănător cu discursul din Germania despre 
„uzul fals al statutului de azilant”, este reconstruită și aici ima-
ginea prestabilită a romilor ca „escroci sociali”. Nu este vorba 
despre vreo luptă împotriva sărăciei structurale, ci despre a 
construi un portret al inamicului, al „celuilalt”, al „străinului”, 
pentru a deturna angoasele sociale de la nedreptățile sistemu-
lui politico-economic aupra celui mai slab și mai vulenrabil 
din punct de vedere social. Întrebat care este situația actuală în 
raport cu conflictele din anii ‘90, asistentul social ne răspunde: 
„în aparență nu există probleme reale, dar domină o anumită 
tensiune în aer, s-ar putea întâmpla din nou ceva.” 

Pogromul, folosit de media ca performance în anii ‘90 a in-
staurat un precedent amenințător, un model de acțiune. Având 
acest punct de referință, autoritățile pot pune în aplicare al-
ternative „soft” ale progromului - planificarea ghetoizării 
comunităților rome așa cum s-a încercat în foarte multe 
localități, printre care Piatra Neamț (2001), Cluj (cazul Pata 
Rât -  2010) sau Baia Mare (zidul din strada Horea - 2011).

Germania, 2014: 

Ca țară din centrul politic și economic al Uniunii Euro-
pene, dezvoltă cea mai puternică economie din cadrul acestei 
coaliții, pe fondul crizei capitaliste din ultimii ani și pe costu-
rile vecinilor din UE. În același timp, este țara cu cea mai mare 
cotă de imigrație – populația periferiei socio-economice este 
atrasă de centru. Regimul Angela Merkel a reușit să propage 
puterea economică a țării în perioadă de criză ca pe un succes  

social. Cu toate acestea, mulți oameni au devenit conștienți că 
nu ei sunt câștigătorii acestei povești de succes orientată către 
mari companii private. Dar campaniile partidelor conserva-
toare împotriva „migrației sărăcimii din România și Bulgaria” 
și împotriva „înstrăinării culturale” orientează din nou an-
goasele sociale împotriva acelora care nu sunt luați drept „ger-
mani”. În ultimele săptămâni, câteva mii de oameni s-au adu-
nat în repetate rânduri la demonstrații împotriva „islamizării 
socității germane”, sau împotriva construirii de noi centre de 
cazare pentru solicitanții de azil. Neonaziștii flutură din nou 
făcliile și steagurile Germaniei, alături de cetățeni „obișnuiți”. 
Pe străzi răsună din nou „Ni s-a umplut paharul!” și „Noi sun-
tem poporul!” (nu voi, ceilalți!), din nou se simte atmosfera de 
pogrom.

Dar, desigur, există și opoziție împotriva practicilor ra-
siste. O mișcare vastă antifascistă a dus în rânduri repetate la 
eșecul campaniilor de dreapta în Germania. În această luptă, 
mișcarea se axează pe cercetare și contra-informare în discur-
sul socio-politic, precum și pe dominarea subculturilor de ti-
neri. Dar tocmai în scena subculturilor se implică și se impun, 
cu realtiv succes, grupurile de extremă dreaptă, care profită de 
discursul naționalist al clasei politice.

În România au apărut asociații și ONG-uri rome care 
mediatizează discriminarea și promovează contra-discursuri 
antirasiste, dar nu reușesc să spargă consensul profund anti-
rom din societatea românească – romii sunt discriminați în 
continuare atât etnic/ rasial, cât și social. 

Ambele contra-mișcări sunt obligate să-și elaboreze pro-
priul performance, care să le vizibilizeze agenda și mesajele. În 
același timp, e necesar să chestionăm critic practica de folosire 
a performance-ului politic-mediatic-strategic. Concentrarea 
pe obținerea unui succes mediatic pune într-un plan secun-
dar dezbateri de fond/ conținut ale problematicilor și duce 
de multe ori la folosirea celor implicați/ participanților drept 
figuranți.

Traducerea și adaptarea din limba germană:
Alice Monica Marinescu și Adriana Radu

Având în vedere faptul că în context românesc istoria 
celui de-al doilea război mondial, și a Holocaustului este 
deseori necunoscută, ignorată sau fragmentară, proiectul 
intenționează să aducă laolaltă istorii și povești din fami-
liile voastre despre viața de zi cu zi în timpul războiului, 
despre ocupație, deportare, lagăre, despre rezistență și 
despre crime. În afară de colectarea unor materiale din 
perspective complementare, ne propunem să analizăm: 
cum sunt povestite aceste istorii? Ce persoană din fami-
lie spune ce fel de poveste? De ce potențiali persecutori 

(soldați, jandarmi) sunt deseori înfățișați ca victime? De 
ce unele dintre victime nu au povestit niciodată lucru-
rile prin care au trecut, nici măcar membrilor familiei? 
Numai prin dezbaterea critică a felului în care se scrie 
istoria individuală putem depăși revizionismul istoric 
generalizat. 
Dacă sunteți interesate/ți să colaborăm, vă rugăm 
contactați-ne la: 
roland.ibold@hu-berlin.de
gazeta@artapolitica.ro

Istorii de familie despre cel de-al doilea război mondial.
INVITAȚIE COLABORARE PROIECT!

Berlin-Marzahn 22.11.2014:
Neo-naziști organizați și „oameni obișnuiți din 

cartier” protestează în fiecare luni împotriva constru-
irii unei tabere de containere pentru refugiați. Pentru 
a nu atrage critici în media, nu folosesc niciun simbol 

al extremei drepte, iar vecinii afișează bannere cu 
„Nu suntem naziști!”. Aici, cei 800 de protestatari au 
oprit marșul pentru că 2500 de activiști de stânga și 

sindicaliști le-au blocat drumul.
Foto: Thomas Rassloff
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