
CUPRINS

MULÞUMIRI ............................................. 7

CUVÂNT ÎNAINTE .................................... 9

PREFAÞÃ .................................................. 11

Capitolul I
SUPRAVIEÞUITORII. MÃRTURII ............ 15
Ghetoizarea, începutul exilului
- convorbiri cu scriitoarea Klara Ostfeld -

Capitolul II
CONCLUZII ISTORICE ............................ 150
Regimul mareºalului Antonescu
Experimentul Transnistria

Capitolul III
DOSARE SECRETE ................................. 198

Capitolul IV
IMAGINI DOCUMENT .............................. 220
Radiografia urii

GLOSAR ................................................... 232



CUVÂNT ÎNAINTE

Am avut ocazia sã citesc diferite cãrþi scrise
pe tema Holocaustului ºi sã discut cu evrei
supravieþuitori, printre care ºi doamna Klara
Ostfeld. Relatãrile lor referitoare la una dintre
cele mai mari crime la adresa umanitãþii mi-au
trezit interesul sã scriu aceastã carte.

Pe durata prezenþei mele în Venezuela, am
avut mai multe întrevederi cu scriitoarea Klara
Ostfeld, prilej de a afla despre viaþa sa de
dinainte ºi dupã al Doilea Rãzboi Mondial,
despre legãtura sufleteascã pe care o pãstreazã
cu limba ºi cultura românã, despre copilãria
distrusã pentru simpla vinã cã s-a nãscut
evreicã. Povestea vieþii sale m-a fãcut sã mã
minunez de forþa interioarã a unei fiinþe speciale,
capabilã sã lupte cu propria uitare ºi sã
transforme cele mai crude experienþe într-o lecþie
de viaþã. Relatãrile sunt lipsite de urã ºi de
dorinþa de rãzbunare.

Drumul spre exilul pe viaþã al interlocutoarei
mele – ale cãrei vise sunt ºi acum invadate de
coºmarul lagãrelor de concentrare, dar ºi de
dorul de locurile natale populate cu flori de liliac
ºi ghiocei –, l-am rezumat în acest volum,
asumându-mi, totodatã, sarcina dificilã de a
aborda o temã complexã, sensibilã ºi contro-
versatã a istoriei contemporane: Holocaustul.
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Povestea de viaþã a Klarei Ostfeld este una
emoþionantã ºi instructivã în acelaºi timp. Aº
vrea sã-i mulþumesc, încã o datã, pentru
favoarea de a-mi permite sã-i împãrtãºesc
experienþele, sentimentele ºi reflecþiile.

ªi pentru cã prefaþarea unei cãrþi nu este o
simplã formalitate, ci o mare onoare pentru autor,
îmi exprim întreaga gratitudine faþã de dl. prof.
univ. dr. Alexandru Florian, directorul Institutului
Naþional pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel”.

De asemenea, aº vrea sã adresez mulþumirile
mele Editurii Universitare Bucureºti, pentru
profesionalismul ºi devotamentul cu care s-a
implicat în acest proiect editorial.

 Elena Chiriþã



PREFAÞÃ

Cartea Elenei Chiriþã este un elogiu adus
ideii de libertate, precum ºi forþei omului de a
se reinventa ºi de a renaºte, pentru a depãºi
momentele limitã în care l-a pus viaþa. Limita
este în acest caz cea maximã: riscul trecerii
forþate de la viaþã la moarte. Trecere la care te
obligã sistemul politic totalitar, cel care arbitrar
stabileºte cã eºti indezirabil, atât de indezirabil
încât trebuie sã fii ucis de forþa statului.
Situaþie iraþionalã, greu explicabilã ºi pe care
Elena Chiriþã ºi-a propus sã o descifreze prin
naraþiunea unei supravieþuitoare a Holo-
caustului.

Klara Ostfeld, evreicã originarã din Cer-
nãuþi, deportatã în Transnistria la Moghilev, a
acceptat sã depunã mãrturie despre suferinþele
îndurate în anii ’40 ai secolului trecut. Sunt
dramele unui om care a suferit alãturi de alte
zeci de mii de evrei pentru simplul fapt cã s-a
nãscut de aceastã etnie ºi pentru cã regimul
Antonescu a transformat antisemitismul în
politicã de stat. Politicã a cãrei expresie finalã
a fost deportarea ºi exterminarea evreilor
români ºi ucraineni în Transnistria.

A intervieva un supravieþuitor al Holo-
caustului, al Holocaustului din România în
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acest caz, nu e un lucru uºor. Autoarea
reuºeºte, prin simplitatea întrebãrilor, sã
genereze un discurs memorialistic emoþional
al Klarei Ostfeld, de o mare elocinþã ºi cu o
puternicã forþã de evocare. Amintirile se succed
cronologic, evenimentele sunt încã foarte vii
pentru Klara, iar relatarea lor nu este una
izvorâtã din urã. Ea depune mãrturie pentru
ca generaþiile de astãzi sã afle ce a însemnat
un regim politic al urii ºi al crimei, pentru ca
memoria victimelor nevinovate sã fie astãzi una
activã ºi, în acelaºi timp, pentru a susþine
rostul atitudinilor civice democrate.

Mãrturia este lucidã, echilibratã. Ea ilus-
treazã viaþa evreilor din Cernãuþi dinainte de
Holocaust ºi din timpul tragediei. Mãrturia nu
ocoleºte problema responsabilitãþii. A rolului
armatei ºi jandarmeriei române. Apoi firul
naraþiunii continuã cu viaþa Klarei ºi a mem-
brilor familiei ei care au supravieþuit. Ea insistã
asupra momentelor readaptãrii. Întrebãrile se
înºiruie cu scopul de a ilustra felul în care
noua viaþã a fost ºi încã mai este o îmbinare
specialã între amintirile grave ºi dureroase din
lagãr ºi încercarea continuã de a se integra la
viaþã pe timp de pace. Klara a revenit din
lagãrul de la Moghilev din Transnistria la
Cernãuþi, apoi a plecat împreunã cu familia la
Bucureºti, cu speranþa de a uita ºi de a
reconstrui. Dupã Bucureºti (1945-1950) au
urmat Israel (1950-1952) ºi Venezuela, unde,
în sfârºit, pare sã fi gãsit locurile, oamenii ºi
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atmosfera pentru a trãi cu adevãrat. Aºa cum
îºi dorea.

Întreaga mãrturie, ºi de altfel construcþia
cãrþii pe care ne-o propune Elena Chiriþã, se
aflã mobilizatã în slujba ideii de libertate a
individului. Motto-ul acestei cãrþi este, fãrã
îndoialã, afirmaþia plinã de simplitate ºi încãr-
catã de semnificaþii puternice pe care, la un
moment dat, o exprimã Klara:

„Numai acele persoane a cãror libertate a
fost suprimatã pot simþi fericirea pe care o
oferã recuperarea libertãþii”. Recuperarea ºi
exercitarea libertãþii au fost þelul Klarei Ostfeld
în peregrinãrile ei postbelice spre a gãsi locul
unde sã simtã viaþa ca bucurie de a trãi, dar
nu ºi de a uita! Dupã decenii, în anul 2000,
s-a întors cu copiii ei la Cernãuþi ºi chiar la
Moghilev. La Moghilev o cuprinde marea
tristeþe, pentru cã nu existã niciun loc al
memoriei Holocaustului. La Cernãuþi trãieºte
deziluzia produsã de distanþa enormã dintre
aºteptãri, memorii ale unei copilãrii neîmplinite
ºi realitatea oraºului...

Autoarea volumului completeazã epica
Klarei Ostfeld cu documente de arhivã, cu
fotografii-martor din timpul Holocaustului ºi
fragmente din Raportul final al Comisiei
Internaþionale pentru Studierea Holocaustului
din România. Acest colaj între mãrturie, docu-
mente ºi texte istoriografice conferã echilibru
ºi vitalitate cãrþii. De asemenea, aceastã
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complementaritate a mesajelor creeazã lucrãrii
avantajul cã, indiferent de unde o deschizi,
odatã ce începi lectura, ea te incitã sã parcurgi
toate paginile.

Alexandru Florian


