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ARGUMENT

Cartea „Ascultă trecutul: Mărturii din al Doilea
Război Mondial” reprezintă primul pro dus intelectual
al parteneriatului strategic „Ascultă po  vestirile trecu-
tului – al Doilea Război Mondial”, Acţiunea Cheie 2
din cadrul programului Erasmus+. Ea însumează câte
cinci dintre cele mai re  prezentative povestiri culese de
elevii şcolilor partenere de la câţiva supravieţuitori ai
celui de-al Doilea Război Mondial şi ai consecinţelor
acestuia. Povestirile sunt rezultatul cercetării între-
prinse de elevi cu privire la cel de-al Doilea Război
Mondial şi impactul, consecinţele şi implicaţiile morale
ale acestuia, având ca punct de pornire discuţiile cu
bunicii lor sau alte persoane mai în vârstă din familia
sau comunitatea lor ce au participat în mod direct la
evenimentele din al Doilea Război Mondial sau pe-
rioada imediat următoare. Scopul acestei cercetări a fost
cel de a valorifica educaţia intergene raţională şi de a
culege şi redacta câteva poveşti de viaţă semnificative
din perioada celui de-al Doilea Război Mon dial şi ur-
mările acestuia (colectivizarea, arestările, sta li nizarea
forţată, divizarea Germaniei şi a Europei etc.).

Cei 70 de ani ce s-au scurs de la încheierea celui de-
al Doilea Război Mondial fac tot mai dificilă culegerea
de informaţii autentice de la supravieţuitori. De aceea
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considerăm de o mare importanţă faptul ca elevii noştri
să afle despre evenimente nu doar din manualele de
istorie, ci în mod direct de la persoane ce contează pen-
tru ei (bunici, rude). Astfel, tinerii au şansa să înţeleagă
şi să empatizeze cu cei ce au trăit şi supravieţuit orori -
lor războiului.

Apreciem că această carte este una unică şi impor-
tantă întrucât cele 25 de poveşti adunate din 5 ţări cu-
mulează experienţe diferite pe parcursul celui de-al
Doilea Război Mondial şi după încheierea acestuia
(România şi Croaţia devin state comuniste, Marea Bri-
tanie şi Turcia îşi păstrează statutul de ţări libere, iar
Germania este divizată de către cele două sisteme, co-
munist şi capitalist). 

Prin urmare, echipele de proiect din cele 5 școli
partenere doresc ca această carte să constituie un docu -
ment important pentru tinerii de astăzi și cei din gene -
ra ţiile ce vor urma. Cartea reprezintă practic un au xiliar
curricular, o altfel de colecţie de documente istorice
culese de elevii implicaţi în proiect, cea a mărturiilor
oamenilor simpli, a vieţii de zi cu zi din timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, o pledoarie pentru cu -
noaș terea trecutului și aprecierea păcii.

Prin prezentarea trecutului şi a experienţelor trăite
pe parcursul celui de-al Doilea Război Mondial, îi spri-
jinim pe tineri să se apropie de studiul istoriei şi de în-
văţămintele acesteia şi promovăm în acelaşi timp
educaţia pentru pace şi rezolvarea conflictelor pe cale
amiabilă ca priorităţi ale societăţii contemporane.

Mihaela Ţurcănaşu, coordonator proiect

Ascultă povestirile trecutului –
al Doilea Război Mondial
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PARTICIPAREA ROMÂNIEI ÎN 
CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Cel de-al Doilea Război Mondial reprezintă nu
doar un eveniment major al secolului al XX-lea, ci un
eveniment ce a schimbat cursul vieţii a peste un miliard
de oameni din întreaga lume, implicând în desfăşu-
rarea evenimentelor 61 de state. România a fost impli-
cată în mod direct în conflict, făcând parte, în diferite

Ascultă trecutul: 
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9

Semnarea pactului Ribbentrop-Molotov

Mihaela Ţurcănaşu



etape ale conflictului, din marile coaliţii ce s-au înfrun tat
în război (Axa şi Naţiunile Unite). Mai mult, pe parcursul
anului 1944 România a devenit şi teatru de operaţiuni,
fiind traversată de linia frontului.

Cauza principală a participării României la conflict îşi
are originea în prevederile secrete ale Pactului Ribben-
trop-Molotov încheiat la 23 august 1939, cu câteva zile
înainte de declanşarea celui de-al Doilea Război Mon-
dial, între Germania nazistă şi Uniunea Sovietică, care
stabilea destinele Ţărilor Baltice (Estonia, Lituania şi Le -
tonia), Finlandei, Poloniei şi României. Punerea în aplicare
a acestei înţelegeri secrete a însemnat pentru Ro mâ nia
cedarea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei (inclusiv a
ţinutului Herţei) către U.R.S.S. (în baza ultimatumului

Ascultă povestirile trecutului –
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sovietic transmis la 26 şi 28 iunie 1940), a Nord-Vestului
Transilvaniei (Dictatul de la Viena, din 30 august 1940),
acordat de Hitler Ungariei horthyste, şi a judeţelor
Durostor şi Caliacra din sudul Dobrogei (Tratatul de la
Craiova, din 7 septembrie 1940), acordate unui alt aliat
al Germaniei naziste, Bulgaria.

Toate aceste pierderi teritoriale au fost posibile da-
torită izolării internaţionale a României, cauzată de în-
frângerea rapidă a Franţei (garantă a graniţelor stabilite
prin sistemul tratatelor de la Versailles), retragerea tru-
pelor britanice de pe continent şi ocuparea unei mari părţi
a Europei de către Germania nazistă. Aliaţii României
din Înţelegerea Balcanică (Iugoslavia, Grecia şi Turcia),
atenţi la propria lor soartă, au încercat să evite orice com -
plicaţii de natură să le revoce opţiunea neutralităţii. 

Ascultă trecutul: 
Mărturii din al Doilea Război Mondial
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Dezmembrarea graniţelor ţării a determinat o gravă
criză politică internă. Regimul de autoritate personală
impus de regele Carol al II-lea s-a prăbuşit, iar monar -
hul, considerat direct răspunzător de amputările terito -
riale, a abdicat în favoarea fiului său, Mihai I. Puterea
în stat a fost preluată de generalul Ion Antonescu, in-
vestit cu largi atribuţii de conducere şi proclamat
„Conducător al statului”. Acesta şi-a asociat la gu-
vernare Garda de Fier, agreată de Hitler, singura for-
maţiune ce avea legal dreptul să activeze. România
este proclamată „stat naţional legionar” în perioada
septembrie 1940 - ianuarie 1941. Dorinţa de a reîntregi
România şi de a recupera teritoriul pierdut l-a deter-
minat pe generalul Ion Antonescu să semneze Pactul
Tripartit din 23 noiembrie 1940 cu ţările Axei (Germa-
nia nazistă, Italia fascistă şi Japonia imperialistă).

Deşi respinsese propunerea Germaniei de a par-
ticipa alături de ea contra Iugoslaviei şi Greciei, Româ-
nia va fi în stare de război cu Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste (U.R.S.S.), pe care o considera agre-
sor încă din 1940. La 22 iunie 1941, România a intrat în
război alături de trupele germane împotriva U.R.S.S.
pentru refacerea integrităţii teritoriale. 

Generalul Ion Antonescu a ordonat armatei să treacă
Prutul şi să elibereze Basarabia şi Nordul Bucovinei:
„Ostaşi, vă ordon: Treceţi Prutul, zdrobiţi vrăjmaşul
din Răsărit şi Miazănoapte. Reîmpliniţi în trupul ţării glia
străbună a Basarabilor şi codrii voievodali ai Bucovi nei,
ogoarele şi plaiurile voastre (...)”. Eliberarea Basarabiei
şi a Nordului Bucovinei a fost finalizată la 26 iulie 1941,
eveniment care a fost salutat cu satisfacţie de opinia

Ascultă povestirile trecutului –
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publică românească. În acţiunile din această perioadă
au fost angajaţi peste 450.000 de militari români. 

Armatele române au eliberat teritoriile românești
până la Nistru, unde au ajuns la 26 iulie 1941. Continua -
rea războiului dincolo de Nistru a ridicat obiecţii din par -
tea unor oameni politici importanţi, a unor generali şi
chiar a regelui Mihai I. Considerând că U.R.S.S. nu era
înfrântă, iar războiul are legile sale, Ion Antonescu a
continuat operaţiunile militare alături de Germania.
La 16 octombrie 1941, după două luni de lupte grele,
trupele Armatei a IV-a Române au cucerit Odessa. În-
cepând cu 15 iunie 1942, unităţi militare române au fost
introduse succesiv în luptele din Caucaz şi de la Cotul
Donului – Stalingrad, unde au acţionat în condiţii deo-
sebit de grele de climă şi de lipsuri materiale (tunuri de
artilerie antitanc, mĳloace de transmisiuni, muniţii, echi -
pament gros pentru iarnă, alimente şi medicamente),
luptând până la 3 februarie 1943. În aceste lupte, Armata

Ascultă trecutul: 
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Română a suferit mari pierderi materiale şi umane:
155.010 ostaşi din 228.072 cât au avut, la 19 noiembrie
1942, cele două corpuri, Armatele a III-a şi a IV-a. 

Opoziţia românească şi chiar Ion Antonescu au
încercat să stabilească în numeroase rânduri contacte
cu Aliaţii pentru ieşirea din război a României. Statele
Unite ale Americii şi Marea Britanie doreau însă capi -
tularea necondiţionată şi refuzau orice garanţii, nego -
ciind în secret cu U.R.S.S. aşa numita „sferă de in fluenţă”,
prin care România era cedată lui Stalin prin „acordul
de procentaj” (A. Danilory, 2013).

Diplomaţia secretă română a încercat să negocieze
şi cu U.R.S.S. Convorbirile româno-sovietice de la Stock -
holm între reprezentanţii oficiali ai celor două ţări au fost
reluate la 12 aprilie 1944. Guvernul sovietic a transmis
condiţiile „minimale” de armistiţiu: frontiera din 1940,
despăgubiri de război, revenirea Transilvaniei sau a
„celei mai mari părţi a ei” la România. Guvernul român
a respins condiţiile de armistiţiu la 15 mai (V. Rădu -
lescu-Pogoneanu, 2015). 

La 20 august 1944, trupele Frontului II Ucrainean
conduse de mareşalul Rodion Malinovski au declanşat
ofensiva pe direcţia Iași-Chişinău. Două zile mai târziu,
sovieticii se aflau pe linia Târgu Neamţ-Huşi-Chişinău,
producând o puternică ruptură în frontul germano-
român din Moldova. Se demonstra, astfel, că ţara noastră
se afla la capătul rezistenţei. Generalul Friessner a cerut
continuarea rezistenţei pe linia fortificată Focşani-Nă-
moloasa-Galaţi, iniţiativă susţinută şi de mareşalul An-
tonescu, dar dezaprobată de regele Mihai I. 

Ascultă povestirile trecutului –
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În dimineaţa zilei de 23 august 1944, politicienii
Gheorghe Brătianu şi Ion Mihalache au făcut un nou
demers pe lângă mareşal, în vederea încheierii neîn-
târziate a armistiţiului. La orele amiezii, mareşalul Ion
Antonescu a mers în audienţă la regele Mihai I (1927-
1930; 1940-1947), declarând că este dispus să semneze
armistiţiul după stabilizarea frontului şi obţinerea acor -
dului lui Hitler. În aceste condiţii, la ora 16.30, regele
Mihai I a ordonat demiterea şi arestarea mareşalului
Ion Antonescu, conducătorul statului, şi a principalului
său colaborator, Mihai Antonescu, viceprim-ministru. 

La ora 22.30, prin Proclamaţia către ţară, difuzată de
posturile de radio, regele anunţa „ieşirea noastră din
alianţa cu Puterile Axei şi imediata încetare a războiu-
lui cu Naţiunile Unite” (F. Bichir, 2015). 

Ascultă trecutul: 
Mărturii din al Doilea Război Mondial
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În acelaşi timp, s-a anunţat formarea unui guvern
de uniune naţională (Iuliu Maniu – PNŢ, C.I. Brătianu –
PNL, Constantin Titel Petrescu – PSD şi Lucreţiu Pă -
trăşcanu – PCR), care a fost însărcinat cu încheierea
păcii cu Naţiunile Unite: „din acest moment încetează
lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovie -
tice, precum şi starea de război cu Marea Britanie şi
Statele Unite”. În Declaraţia guvernului condus de gene -
ralul Constantin Sănătescu se specifica: „în domeniul
politicii externe, prima măsură luată de guvern a fost
acceptarea armistiţiului cu Naţiunile Unite. Prin repre -
zentanţii lor, guvernul Uniunii Sovietice şi guvernele
din Marea Britanie şi Statele Unite au garantat indepen-
denţa României în cadrul suveranităţii respectate, ne -
amestecul lor în viaţa noastră de stat” (I. Cristea, 2015). 

Comentând desfăşurarea evenimentelor din august
1944 din România, Radiodifuziunea britanică relata,
chiar în 23 august: „gestul României va avea efecte
profunde”, iar postul de radio american din Europa
sublinia în aceeaşi seară: „De acum înainte România
este un nou aliat în tabăra Naţiunilor Unite, ea mani-
fes tând voinţa de a se alătura în lupta care se duce îm-
potriva inamicului comun”. 

Începând din aceeaşi seară, Armata Română a trecut
la lupta antifascistă. În perioada 23-28 august, s-au dat
lupte grele pe Valea Prahovei, în porturile dunărene, în
Dobrogea, Muntenia şi Oltenia. Capitala a fost teatrul
unor puternice ciocniri între forţele germane şi trupele
române. Confruntări aprige au avut loc la Şcoala supe -
rioară de Război, Prefectura din Ilfov, bariera Rahova,

Ascultă povestirile trecutului –
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pădurile Băneasa şi Otopeni. La 28 august, Bucureştii
erau eliberaţi prin forţe proprii. 

Semnarea Convenţiei de Armistiţiu a avut loc, după mai
multe amânări de către Stalin, la Moscova, la 12 sep-
tembrie 1944. Armistiţiul declara România o ţară înfrântă
în război, consacra anexiunile sovietice din 28 iunie
1940 şi impunea plata unor despăgubiri de război către
U.R.S.S. în valoare de 300 milioane de dolari, ce urmau a
fi achitate în decurs de şase ani în produse petrolifere, lem -
noase etc. Arbitrajul de la Viena a fost declarat nul, „Tran   -
silvania sau cea mai mare parte a ei” revenind României. 

Prin eliberarea oraşelor Carei şi Satu Mare, la 25 oc -
tombrie 1944, s-a încheiat eliberarea întregului teritoriu
transilvan. 

Participarea României la războiul antifascist s-a
des fășurat până la 12 mai 1945, perioadă în care ostaşii
români au luptat pentru eliberarea Ungariei, Ceho -
slovaciei şi a unor zone din Austria. Pentru eliberarea

Ascultă trecutul: 
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Ungariei şi Cehoslovaciei, România a mobilizat apro -
ximativ 567.000 de soldaţi. Cele mai grele lupte s-au
dat în asediul Budapestei şi în Munţii Tatra, soldate cu
mari pierderi de vieţi omenești. 

La 9 mai 1945, când războiul s-a încheiat cu victoria
Naţiunilor Unite, Armata Română se găsea în apropiere
de Praga şi în estul Austriei. 

Prin Convenţia de Armistiţiu din septembrie 1944 şi,
mai târziu, prin Tratatele de Pace de la Paris din anii 1946-
1947, României i s-au impus condiţii grele de natură
politică, economică şi militară din partea marilor puteri ale
Naţiunilor Unite, nefiindu-i recunoscut statutul de aliat.
Prin aceste acte internaţionale se consfinţeau pier derile

Ascultă povestirile trecutului –
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suferite de către ţara noastră în est şi sud-est, dar i se
accepta, cu unele rezerve exprimate din partea pu te rilor
anglo-saxone, revenirea Nord-Vestului Transilvaniei în
cadrul graniţelor sale, fapt realizat în martie 1945.

Perioada 23 august 1944 - 6 martie 1945 a fost o etapă
dramatică, complexă. Două guverne conduse de gene -
ralul Sănătescu (23 august 1944 - 2 decembrie 1944) au
încercat să readucă regimul democratic în România
dar au eşuat, presiunea sovietică impunând instalarea
unui regim comunist prin fraudă electorală, persecuţii
şi arestări şi, în final, prin obligarea regelui Mihai I să
abdice. Regimul comunist a fost impus în România
pentru următorii 41 de ani (1948-1989), până când rea -
lităţile externe şi cele interne au permis reinstaurarea
unui regim democratic în ţara noastră.

Ascultă trecutul: 
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AM LUAT PARTE LA LUPTELE PENTRU
ELIBERAREA BASARABIEI*

“Mă numesc Mihai Bălănici. M-am născut pe 7 apri -
lie 1911. Am terminat şcoala primară şi de meserie sunt
plugar. În anul 1932 am fost încorporat în armată. Am
fost repartizat la Regimentul 3 Grăniceri cantonat la
Cernăuţi, unde am făcut 3 ani de serviciu la cataramă
împreună cu fruntaşul Peliniţa. În 1937 m-am însurat. 
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Mihai Bălănici

Răzvan Buișteanu



În septembrie 1939 am fost încă o dată chemat la
regiment, iar în octombrie acelaşi an am ajuns acasă. A
venit un ordin special de mobilizare a rezerviştilor şi am
plecat iar la serviciu la cataramă, în satul Vadul lui Vodă
în Dubăsari, pe Nistru. Aici am aflat că Franţa a căzut
şi mi-am spus că lucruri bune pentru noi n-au să fie. 

Aşa a şi fost. În iunie 1940 am primit ordin de eva -
cuare a Basarabiei şi în trei zile am ajuns la Prut, su -
păraţi tare şi flămânzi. Regimentul era cu moralul la
pământ. 

Steagurile noastre erau rupte şi înşirate pe un gard.
Când am vrut să trecem Prutul, miliţia sovietică ne-a
luat podeala de la pod. Locotenentul nostru, Ciocan, a
încercat să vorbească atunci cu ei, însă degeaba. I s-a ex  -
pli cat că aveau ordin să ne dezarmeze. Supărat, locote-
nentul Ciocan l-a anunţat pe colonelul Popescu despre
situaţia în care eram. Acesta ne-a ordonat să trecem
podul cât mai repede, chiar şi în condiţiile puse de către
sovietici. Locotenentul Ciocan a tras cu pistolul pe dea-
supra miliţienilor sovietici, speriindu-i. Până ca aceştia
să-şi revină am încropit o podeală de pod din scânduri,
uşi, lemne. Ajunşi la graniţa din Albiţa, grănicerii sovi-
e tici ne aşteptau ameninţător cu mitralierele. Colonelul
le-a arătat ordinul şi am trecut cu bine podul peste Prut.

În 1940, domnul colonel Constantin Popescu ne-a
anunţat schimbarea numelui regimentului. Aşadar, nu
mai făceam parte din Regimentul 3 Grăniceri, ci din Regi -
mentul 10 Vânători de Munte. Am aflat ulterior că această
reorganizare făcea parte din pregătirile de război pentru
eliberarea Basarabiei şi continuarea războiului contra

Ascultă povestirile trecutului –
al Doilea Război Mondial

22



U.R.S.S. alături de Germania. Deloc întâmplător, la co-
manda regimentului nostru a venit un neamţ de origine,
pe nume Raoul Halunga. Regimentul nostru a avut un
rol important în cadrul «Operaţiunii München». Ast-
fel, în zilele de 4 şi 5 iulie 1941 am forţat râul Prut, în
regiunea Drănceni-Câlcea. Regimentul nostru a fost
citat pentru eroism și bravură în ordinul de zi al Di-
viziei 15 Infanterie. După ce am întâmpinat o puternică
rezistenţă sovietică la Nisiporeni, am intrat triumfal în
orașul Tighina, orașul de garnizoană pe care îl pără-
sisem cu un an înainte în condiţii umilitoare. 

Sute de soldaţi au murit ca să trecem noi Nistrul şi
să luăm parte la străpungerea «Liniei Stalin». Între
3-5 august 1941 m-am aflat cu regimentul în zona Sibka,
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din Ucraina, unde am respins 7 contraatacuri. Regi-
mentul nostru a fost din nou citat pentru eroism în or-
dinul de zi al Diviziei. Între 14 şi 23 august am luptat
între limanurile Adjealâk-Adjialischi, în zona Odessa,
reuşind să-i aruncăm pe sovietici în mare. Ajunşi la
porţile Odessei m-am ascuns în gropile făcute de către
bombardierele şi tunurile sovietice. Ne-a fost foarte
greu să ne apărăm şi să contraatacăm. Noaptea, din
cauza reflectoarelor inamice, nu puteai să te mişti sau
să vezi prea bine.

Pe 28 august, domnul colonel Halunga a fost răpus
de un contraatac de artilerie pe când inspecta, la Buja-
lik, un sector pe care trebuia să-l ocupe, în timp ce un
alt proiectil sfărâmase piciorul drept al locotenentului
Viorel Cugereanu. Intensitatea atacurilor asupra Ode -

ssei m-au făcut să-mi pierd
definitiv auzul la urechea
stângă.

Din iulie 1942 am par-
ticipat la «Operaţiunea Al -
bastru» în Caucaz, unde am
ajuns până aproape de Te -
rek. Pierderea bătăliei de la
Stalingrad a determi  nat re -
tragerea trupelor noastre
spre capul de pod Kuban
din Crimeea, de unde am
fost evacuaţi treptat spre
România. Un ofiţer neamţ
a ales un grup de soldaţi
români printre care mă re -
gă seam și eu pentru a avea

Ascultă povestirile trecutului –
al Doilea Război Mondial

24

Vânătorii de munte – Caucaz,
1942 (sursa George Damian)



grĳă de 300 de cai. Când am avut ocazia să scăpăm, am
fugit și ne-am prezentat la Bârlad la centrul de recru -
tare. Aici l-am găsit pe domnul colonel Popa, din comuna
în care locuiam. Ne-a aranjat să ajungem pe frontul
Iașilor, la Strunga și Târgu Frumos, unde am stat în
cazemate 5 luni. La 23 August 1944 am primit ordin să
nu mai tragem și să ieșim la șosea. Am aflat ulterior că
România a întors armele împotriva Germaniei. Rușii
ne-au ajuns din urmă, ne-au înjurat și ne-au dezarmat.
Am fost trataţi ca niște prizonieri și nu ca aliaţi, cum se
pretindea. A fost extrem de frustrant. Aș mai avea
multe de spus, despre cum am luptat în Cehoslovacia,
despre cât de multe am pătimit în război și cum a fost
afectată viaţa mea ulterioară de acest măcel. Dar totul
e plin de tristeţe.”
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PURTAM MEREU ÎN INIMĂ ŞI 
ÎN SUFLET FRICA DE A MURI*

„Numele meu este Gheorghe Enea. M-am născut
în 2 aprilie 1926, fiind de meserie poliţist.

Era luna aprilie a anului 1943, când alături de alţi
285 de tineri din satul meu, Duda, judeţul Vaslui, am
fost încorporat şi repartizat la Batalionul 3, Pionieri, din
cadrul Diviziei a III-a, Vânători de Munte. Aveam 17 ani

când am plecat la sute de kilometri distanţă de casă şi
de ţară, lăsând în urmă un sat aproape pustiu şi o
mamă singură şi înlăcrimată. Am făcut 2 luni de in-
strucţie înainte de a fi repartizat pe front. Am luptat
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Gheorghe Enea
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pe front în Ucraina şi la retragere în Basarabia până am
fost luat prizonier. 

Am stat pe front şapte luni, timp în care am fost
avansat comandant de pluton. Condiţiile din război au
fost extrem de grele. M-am îmbrăcat cu hainele şi m-am
încălţat cu bocancii mai buni ai soldaţilor ucişi pentru
a rezista gerului năprasnic din Rusia. Aprovizionarea cu
alimente era deficitară, încât mâncam doar o conservă
de mazăre de 800 de grame la două-trei zile. Dormeam
pe unde apucam, în tranşee, în grajduri – pe aşternut
din paie. Somnul era bântuit de gloanţele care şuierau
pe deasupra mea. A fost cumplit!

Purtam mereu în inimă şi în suflet frica de a muri.
Unul dintre cele mai dificile momente trăite în răz -

boi a fost atunci când explozia unui proiectil a antrenat
cu sine surparea unui mal de pământ peste noi. În cele
câteva ore petrecute sub pământ m-am temut că nu o
să supravieţuiesc pentru că pământul era extrem de
greu. Am avansat croindu-ne drum precum cârtiţele.
Cei care reuşeau să iasă îi ajutau şi pe ceilalţi, tră gân -
du-i de mână.

Nu-mi vine să cred prin câte am trecut şi la câte am
asistat! Camaradul meu de război, Constantin State, a
fost rănit la picior de o schĳă de la o grenadă ofensivă.
S-a considerat că nu necesită evacuare în spatele fron-
tului şi asistenţă medicală de urgenţă, astfel că a con-
tinuat să lupte până s-a vindecat. Cât s-a mai văitat
săracul! Era cu un an mai mare ca mine. Mi-a fost exact
ca un frate! Mâncam împreună, ne construiam adă-
postul unul lângă altul, ne încurajam reciproc. «Mai
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scăpăm?» – mă întreba. «Cum o vrea Dumnezeu!» – îi
răspundeam.

Cine murea, era aruncat într-o groapă comună, se
trăgea pământ peste ea şi acela era mormântul. Eu am
avut noroc, Dumnezeu m-a iubit şi a fost cu mine tot
timpul. Din păcate, unul dintre fraţii mei, Vasile, a
murit la Cotul Donului, în timp ce al doilea frate, Du-
mitru, a supravieţuit şi s-a întors acasă.

Cât am fost pe front nu am putut ţine legătura cu
familia. N-am ştiut nimic despre fraţii mei aflaţi, ca şi
mine, pe front, dar în teatre de operaţiuni diferite. Am
fost singur. La fel m-am simţit şi când am căzut pri-
zonier la ruşi. Nici nu mai ţin minte câte zile am mers
pe jos, fără mâncare şi fără apă. Ne ţineam de mână să
ne încălzim, să ne susţinem reciproc pentru a rezista.
Cei care nu făceau faţă marşului şi rămâneau cu 5 metri
în urma coloanei erau împuşcaţi de către soldaţii sovie -
tici. Am muncit într-o mină de cărbuni. Mâncarea era
puţină şi anemică. Supa care era o apă chioară, varza
şi capetele de peşte erau singurele alimente primite. 

Pe la mĳlocul anului 1946 am fost adunaţi în incinta
lagărului pentru a ni se comunica plecarea spre România.
Trenul cu vagoane pentru animale ne-a lăsat la Galaţi.
Când am coborât la Vaslui, mi-am făcut cruce şi i-am
mulţumit lui Dumnezeu că am ajuns viu în patrie. Apoi
m-am aşezat în genunchi şi am sărutat pământul. La
primăria comunei am aflat că dintre cei 285 de tineri
din Duda, plecaţi pe front, ne-am întors doar 173. Restul
au murit în război.
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Am fost decorat pentru serviciile militare aduse
statului roman în cel de-al Doilea Război Mondial.
«Cred, însă, că cea mai de preţ distincţie este viaţa, pe
care mi-a oferit-o Cel de Sus, şi sunt bucuros că am in-
trat în al nouălea deceniu de viaţă.»”
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EVOCĂRI DIN TIMPUL RĂZBOIULUI *

„Mă numesc Costache Radu. M-am născut în data
de 2 februarie 1928 și de meserie sunt viticultor.

Am fost mobilizat în aprilie
1944. Gorniştii umblau prin sat
strigând tăios: «Tot tineretul să
se prezinte la primărie pentru a
fi încadraţi în grupe şi trimişi la
război!» Eu încă nu împlinisem
15 ani, dar stăteam falnic la rând,
mândru că pot face ceva pentru
ţara mea. În acel moment, tot
satul meu, Dumeşti din judeţul
Vaslui, a fost cuprins de o for-
fotă, de ziceai că ai stârnit un roi
de albine. Am fost împărţiţi pe
grupe de vârstă. Cei mai mari
au primit funcţia de comandanţi

de trupă, considerându-se că erau mai maturi, mai
şcoliţi şi mai pregătiţi fizic. Am mers pe jos până la
Buhăieşti şi de acolo cu trenul până la Vaslui. De aici
am plecat spre Râmnicu Vâlcea într-un vagon de marfă.
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Am ajuns la destinaţie după trei zile. Pe drum am aflat
că frontul s-a mutat pe teritoriul românesc şi că Statul
Major a dat noi ordine de mobilizare în vederea apă rării
contra armatei sovietice. Deoarece eram prea tineri şi
neexperimentaţi, am fost repartizaţi la pregătirea apă -
rării contra trupelor sovietice. Timp de 5 luni am săpat
tranşee anti-tanc, am construit reţele de sârmă, am-
plasamente de tragere şi adăposturi pentru infanterie.
Am înţeles că aceste pregătiri făceau parte dintr-o ul-
timă rezistenţă a armatei române în calea cuceririi Ro -
mâniei de către U.R.S.S.

În acea perioadă România era aliata Germaniei. La
23 august 1944, ofiţerul care răspundea de noi a primit
ordin ca cei mai tineri să fie urcaţi în tren şi să fie trimiși
acasă. Cei mai mari, însoţiţi de către taţii lor, au fost
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trimişi pe front. Nu ştiu din ce raţiuni administrative
sau birocratice tatăl meu nu a fost mobilizat pentru a-şi
susţine fiul în război. Dacă implicarea mea directă în
război se terminase, cea a familiei mele nu.

Fratele meu, Gheorghe Radu, a ajuns să lupte în
Ungaria şi Munţii Tatra. Mi-a povestit că ruşii nu i-au
sprĳinit pe români în luptele contra armatei germane,

nici măcar prin intermediul artileriei. Din contra, se
asigurau că nu ne retragem executându-i pe cei care
cedau poziţiile lor în orice împrejurare. Mai mult aju-
tor a primit de la partizanii cehi şi slovaci decât de la
trupele ruseşti. Luptele s-au purtat în condiţii deosebit
de grele, pe geruri năprasnice, prin nămeţi mari, pe
viscole puternice contra unui inamic bine echipat şi
bine înarmat. Lipsa armamentului modern şi a mu-
niţiei a făcut ca deseori atacurile să se transforme în
luptă corp la corp cu baioneta sau cu patul puştii. Din
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aceste raţiuni, pierderile noastre au fost imense. Doar
când efectivele noastre deveneau insuficiente pentru
susţinerea unui atac se oprea înaintarea şi se solicitau
întăriri din România. Acestea erau singurele momente
când ne puteam trage sufletul şi spera la puţină odihnă. 

Mi-a povestit cu profundă mâhnire despre scenele
groaznice la care a asistat. De fiecare dată a refuzat să
participe la executarea prizonierilor germani capturaţi,
în timp ce soldaţii sovietici preluau, cu bucurie, această
sarcină barbară. Chiar şi unii ofiţeri ruşi, de la care
aveam alte pretenţii de comportament, au cerut exe-
cutarea, fără nici o deosebire, a tuturor germanilor ci -
vili întâlniţi în cale. A văzut cum femeile se murdăreau
cu noroi sau cu excremente pentru a nu fi violate ci exe -
cutate direct. Mamele se sacrificau pentru a-şi salva
copiii. Civilii preferau să se sinucidă decât să fie tortu-
raţi de către ruşi. A fost de nedescris. M-a îndemnat să
nu-mi pierd niciodată credinţa şi să nu uit vreodată în-
văţătura creştină, singurele care l-au salvat în acele
vremuri pline de ură şi de răutate. 

Am fost norocoşi că fratele meu, deşi rănit, s-a în-
tors viu de pe front şi, în plus, mai devreme de 9 mai
1945. Rana căpătată, însă, i-a rămas ca o cicatrice pen-
tru tot restul vieţii a momentelor dureroase din timpul
războiului.”
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RĂNILE RĂZBOIULUI*

„Mă numesc Gheorghe Strugaru. M-am născut la
18 noiembrie 1921 și sunt de meserie viticultor.

Înainte de război am avut o situaţie grea. Eram
un om simplu, care muncea de dimineaţa până seara
pentru a-şi asigura cele necesare gurii. Venirea răz -
boiului mi-a complicat şi mai mult viaţa. Îmi părea că
lumea s-a sfârşit şi tot universul cunoscut s-a năruit,
făcând loc neprevăzutului şi morţii. În septembrie 1940
am fost mobilizat împreună cu un frate de-al meu, însă
pe front am activat în teatre de operaţiuni diferite. Am
urmat o perioadă de pregătire militară sumară şi apoi
am fost trimis pe front. Nu ştiam dacă îmi voi mai vedea
vreodată gospodăria şi satul copilăriei mele. Războiul
nemilos şi sute de kilometri distanţă m-au despărţit de
proaspăta mea soţie. Doar gândul că ne vom reîntâlni
în această viaţă mi-au dat forţă şi încredere să rezist. 

Am făcut războiul la infanterie. Am luptat întâi
contra armatei sovietice pentru eliberarea Basarabiei
şi după 23 august 1944 contra celei germane, pentru că
aşa a venit ordinul. M-a durut că a trebuit să lupt ală-
turi de cei care i-au ucis pe camarazii şi fraţii mei.

Condiţiile de pe front erau extrem de dificile. Mân-
carea era puţină şi de proastă calitate. Au fost şi zile în
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care nu mâncam deoarece nu era destul pentru fiecare
sau nu aveam răgazul necesar din cauza intensităţii
luptelor. Apa era insuficientă şi pentru băut, iar de spălat
nici nu putea fi vorba. Hainele nu mi le schimbam şi
trei săptămâni la rând. Mantalele şi aşa puţine s-au
dovedit neadecvate gerului năprasnic întrucât ‘lăsau
gerul să pătrundă în oase’. Adăposturile de campanie
erau supraaglomerate, fiind puţine şi aflate la distanţe
mari. Uneori dormeam sub cerul liber pe pământul
îngheţat. În plus, aprovizionarea cu muniţie şi cu teh -
nică de luptă modernă era deficitară. Marşurile pe jos
prin frig erau atât de epuizante încât nu mai aveam
putere să efectuăm un contraatac. Am luptat în teatrele
de operaţiuni de la Cernăuţi, Odessa, Munţii Tatra. Cele
mai grele lupte le-am dat la Cotul Donului. Lup tele în
retragere sunt mai dificile decât la înaintare. 

Când am întors armele împotriva Germaniei, so-
vieticii ne-au trimis, din răzbunare, unde era frontul
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mai greu. Pe frontul de vest am ajuns până la graniţa
dintre Cehoslovacia şi Germania, unde am luptat până
la încheierea războiului (9 mai 1945). 

Nu am putut să nu remarc efectele războiului şi
asupra populaţiei civile care nu a avut norocul să fugă
din calea frontului. Furturile comise de către trupele
noastre, dar mai ales abuzurile din partea soldaţilor
sovietici (furturi de tot felul, violuri, distrugeri şi in-
cendieri, dar mai ales crime) au făcut războiul şi mai
inuman. 

În ţară m-am întors pe jos câteva mii de kilometri.
Am plecat în luna iunie şi am ajuns la Vulturi în luna
august. Acesta nu mai arăta deloc cum îl lăsasem. Casa
de odinioară ajunsese o ruină ce păstra urmele
gloanţelor, mortierelor şi ale bombardamentelor. Câm-
purile erau pline de proiectile de tun, gloanţe şi ca-
davre. Mi-am reîntâlnit soţia care se refugiase la rudele
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din judeţul vecin când linia frontului s-a mutat pe teri -
toriul românesc. 

A durat ceva timp până au fost şterse urmele lăsate
de război asupra satului. Mi-a fost greu să-mi reiau
viaţa de la capăt. Amărăciunea aceasta mi-a fost ali-
nată de revederea fratelui meu, care se întorsese însă
rănit din război.

Pe mine m-a păzit bunul Dumnezeu de m-am în-
tors viu. În plus am avut norocul de a nu fi fost rănit în
război. Pierderea camarazilor, privaţiunile îndurate pe
front, ororile la care am asistat, dorul de cei dragi, te -
merea pierderii propriei vieţi au lăsat urme adânci în
sufletul meu, m-au făcut rece şi aproape neprietenos,
inclusiv cu membrii familiei. A doua conflagraţie mon-
dială m-a marcat atât de tare încât mă feream să vor -
besc despre orice avea legătură cu războiul. Mă gândeam
că poate dacă nu vorbeam prin ce calvar am trecut sau
ce am îndurat pe front acesta nu ar fi existat. Oricât m-am
străduit să şterg războiul din mintea mea nu am reuşit.
Degeaba am încercat să pretind că a fost un coşmar sau
o închipuire de-a mea. Eu ştiu că războiul a fost real şi
asta nu din cărţile de istorie, ci prin prisma expe-
rienţelor dureroase la care am luat parte şi care m-au
marcat pe tot restul vieţii.”
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POVESTEA UNEI DEPORTĂRI*

„Povestea mea, ca toate poveştile de război, este
una tragică, scăldată în lacrimi de durere. Nu m-am
gândit vreodată că sub greutatea luptelor vor cădea
sute şi mii de familii, vieţi, destine. Nu m-am gândit
vreodată că voi suferi atât de mult în singurătatea
anilor mei, şi că durerea din suflet va fi mai mare decât
durerea de oase la bătrâneţe.
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* Povestea Anicăi Durnea, spusă nepotului ei, bunicul Anei
Toporeţ.

Petru și Ana Durnea Familia Durnea

Ana Toporeţ



Am trăit o poveste uluitoare. Mai mult de un dece-
niu eu am fost pierdută printre străini, în frig şi foame,
iar după ce m-am întors acasă, nu am mai avut nicio-
dată ochii fericiţi. Înainte de începerea războiului du -
ceam o viaţă înfloritoare alături de soţul meu Petru, care
era moşier şi primar a trei sate (Răuţel, Pîrliţa, Funduri).
Nu mi-am dorit niciodată mai mult de-atât, aveam cu ce
să hrănesc copiii, aveam o casă minunată şi o grădină de
care să am grĳă. Mihai, Nicu şi Tamara erau toată lumina
ochilor mei şi nu îmi imaginam o zi fără dânşii. Erau
alinarea mea şi nu puteam să-i văd niciodată suferind.

Era început de vară. Ţin minte cum munceam din
zori până în noapte ca să-mi văd familia fericită şi
sănătoasă. Era o căldură nemaipomenită, arşiţă mare,
iar drumurile erau încă desfundate în urma ploilor. To-
tuşi ne era atât de greu pe suflet, era o presiune în aer
de parcă simţeam venirea unui val de suferinţă şi ne -
bunie totală... Se auzeau vorbe prin sate, că vin ruşii,
vin să ne omoare copiii, să ne execute pentru trădare şi
clopotele băteau greoi. 

Acea noapte a fost mai rece decât crivăţul în mĳloc
de iarnă. S-au auzit tunuri dinspre gara Răuţel. Bubuiau
pământul şi casele. Primul ţipăt s-a auzit din casa pro-
toiereului Igor. Tanti Saşa a alergat într-un suflet la noi
în ogradă şi a şoptit: «Anicuţa, dragă, ia-ţi cu tine pâine
şi aşternut, voi avea eu grĳă de copiii tai...» Când m-am
dus să-l caut pe Petru, am simţit un miros acru de fum.
Ardea focul în vatră. Făcuse focul cu bani şi hârtii, docu-
mente... nici nu l-am întrebat de unde. Atunci m-am
încălzit pentru ultima dată în casa mea.
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Soldaţii ruşi au bătut la uşă politicos şi au citit un
ordin în limba lor, după care au perchiziţionat toată
casa şi toată ograda. Am fost obligaţi să urcăm în ma -
şină, fiindcă în caz contrar ne vor împuşca copiii în faţa
casei. Nu aveam voie să strig, nu aveam voie să plâng,
nu aveam voie să mă revolt, nu puteam să mă mişc,
eram obligată să urc în maşină şi să tac. Am fost duşi
la gară unde ne-au despărţit. Am urcat în alt tren, nu am
privit înapoi, nu aveam curajul. Atunci mi-am văzut
pentru ultima dată bărbatul...

Ne-au dus cu trenul de vite. Era un miros groaznic,
insuportabil. Vagoanele erau încărcate de trupuri, cor-
puri ale căror suflete au rămas acasă. Femei şi tineri ale
căror speranţe s-au ruinat odată cu mişcarea vagoa nelor
din loc. Erau atât de speriate copilele, şi eu eram, dar
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nu arătam... îmi era frică că teama mă va nimici. Nu îmi
arătam emoţiile, decât noaptea; câteodată plângeam în
şoaptă.

Am mers 7 săptămâni. Mâncare aveam puţină, apă
aproape deloc. Nu ne-am oprit să ne odihnim ... doar să
aruncăm trupurile morţilor din vagoane. Aerul a de-
venit tot mai apăsător, iar adevăratul coşmar a început
când de foame copiii au început să îşi roadă unghiile.
Sărmanii copii ... îmi aduceau aminte de ai mei, copiii
mei frumoşi şi dragi care au rămas fără mamă. Ni se
mai arunca câte o bucată de pâine uscată şi o sticlă cu
apă. La marginea unei păduri, cine ştie pe unde, la un
popas, câteva femei cu copii au fugit, însă imediat s-a
auzit un rând de împuşcături. Într-unul din vagoane,
unde erau din cei mai săraci, nu au mai suportat chinul
şi şi-au dat foc; cu un singur chibrit şi-au ars durerea
infernală. Îmi ardeau şi ochii şi sufletul când s-au stins.
Voiam să iau foc atunci, cu ei, pentru totdeauna.

Nu ştiam unde ne duc, undeva prin Rusia, prin pă-
duri, după munţi, în regiunea Omsk, aşa am auzit pe
urmă. Cei care am rămas am fost descărcaţi din va -
goane şi lăsaţi în mĳlocul unei pădurici. Ni s-au dat
topoare şi beschii ca să ne construim case sau să ne
omorâm între noi ... alegerea ne aparţinea în totalitate.
Şi am ales viaţa. Am găsit hrană, am ridicat un adăpost
şi am trăit cu speranţa că vom fi găsiţi şi salvaţi. Eram
destul de puternici ca să rezistăm frigurilor şi foamei,
dar nu şi bolilor şi durerilor sufleteşti. 

Au trecut luni de zile în neştire, până când au dat fri -
gurile. Amintirea de casă mă mai ţinea în viaţă. Scăpa rea
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a venit când nimeni nu se aştepta. Căutând printre
uscăciunile pădurii hrană, am dat de o groapă săpată
unde erau aruncate trupuri de animale pierite. Am
găsit apoi urme ce m-au condus către un sat mic la
marginea pădurii. Am bătut la uşa primei case şi am
cerut ajutor sau măcar un colţ unde să mă încălzesc.
Acea casă era a poştaşului. Familia lor m-a primit mai
întâi ca pe o slujitoare în casă, oferindu-mi adăpost şi
loc de muncă. Era imposibil să mă întorc în Basarabia,
deportările con tinuau. A durat 10 ani de zile să obţin
actele necesare ca să mă întorc acasă... A trebuit chiar
să-mi schimb identitatea şi locul de baştină.

M-am întors bătrână şi tristă. Îmi râdea inima, dar
mă durea sufletul pentru tot ce am pierdut.

Am fost călăuzită de o mare putere şi voinţă inte-
rioară. Am străbătut drumuri lungi şi grele cu paşi
mici, am avut răbdarea de a trece şi de foame, și de frig
şi de foc.

Anii cei mai grei s-au scurs apăsător, şi nu vă pot
spune mai mult de atât.”
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CROAŢIA ÎN AL DOILEA RĂZBOI 
MONDIAL

Ocuparea Iugoslaviei de către Axă în 1941 a permis
formaţiunii radicale croate de extremă dreapta, numită
Ustaše, să ajungă la putere și să formeze Statul Inde -
pendent Croaţia (Nezavisna Država Hrvatska, NDH), con -
dus de Ante Pavelić, care și-a asumat rolul de Poglavnik
(conducător – n. trad.). 
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Urmând modelul altor regimuri fasciste din Europa,
membrii grupării Ustaše au instituit legi rasiste, au or -
ganizat opt lagăre de concentrare destinate minorităţilor
de sârbi, ţigani şi evrei, dar şi partizani croaţi. Cel mai
mare lagăr de concentrare era Jasenovac din Croaţia.
NDH aveau un pro gram, formulat de Mile Budak, prin
care voiau să „purifice“ Croaţia de sârbi, „omorând o
treime dintre ei, expul zând o a doua treime şi asimi -
lând-o pe cea de-a treia“. Aceştia au fost principala
ţintă a persecuţiilor şi 330.000 de sârbi au fost ucişi. 

Mişcarea partizană anti-fascistă, condusă de comu -
nişti, bazată pe ideologia pan-iugoslavă, a apărut la
începutul anilor 1941, sub comanda croatului Josip
Broz Tito, mișcare ce s-a extins rapid în marea parte a
Iugoslaviei. Primul detaşament partizan Sisak, consi -
derat deseori ca fiind prima unitate armată de rezis -
tenţă anti-fascistă din Europa ocupată, s-a format în
data de 22 iunie 1941 în Croaţia, în pădurea Brezovica,
lângă oraşul Sisak. Pe măsură ce mişcarea a  început
să câştige popularitate, Partizanii s-au consolidat într-o
forţă formată din croaţi, bosniaci, sârbi, sloveni şi ma -
cedonieni, cei care credeau într-un stat iugoslav unificat,
dar federal. A fost o luptă co mună împotriva terorii
fasciste. Mulţi oameni, mai ales din Dalmaţia şi Istria
cucerite, s-au alăturat Armatei Populare de Eliberare din
Iugoslavia.

Până în anul 1943, mişcarea de rezistenţă a Parti -
zanilor a reuşit să câştige teren, în ciuda şanselor reduse.
Mişcarea de Eliberare Populară a căpătat un avantaj în
septembrie 1943, când Italia a capitulat. Toate deciziile
luate de Consiliul Naţional Anti-fascist pentru Eliberarea
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Populară a Croaţiei au fost confirmate în data de 29 no -
iembrie 1943, în cadrul celei de-a doua sesiuni a Consi -
liului Anti-fascist pentru Eliberarea Populară a Iugoslaviei.
Hotărârile luate de Consiliul Naţional Anti-fascist pentru
Eliberarea Populară a Croaţiei şi Consiliul însuşi repre zintă
fundamentul Republicii Moderne Croate de astăzi.

După capitularea Italiei, Pavelić a vrut ca oraşul Za -
dar să devină parte din Statul Independent Croaţia (NDH).
Armata Germaniei a intrat în oraş şi i-a împie dicat pe
Ustaše să pătrundă în Zadar. Oraşul a devenit centrul
unei noi entităţi teritoriale italiene, numită Gu verno ra -
tul Dalmaţia, incluzând provinciile Zara (Zadar, astăzi),
Ca�aro (Kotor, astăzi) şi Spalato (Split, astăzi). Sub re -
gimul fascist, populaţia croată a fost subiectul unei poli -
tici de asimilare forţată. Acest proces a dat naştere unor
resentimente profunde în cadrul populaţiei iugoslave. 
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de fascismul italian şi sprĳiniţi politic de Italia fascistă



Totuşi, Mişcarea Partizanilor Iugoslavi (care se răs -
pân dise cu mult succes în restul Iugoslaviei) a reuşit
să prindă rădăcini aici datorită faptului că mai mult de
70% din populaţia din Zadar era italiană. 

După ce Mussolini a fost îndepărtat de la putere
pe 25 iulie 1943 şi arestat, guvernul lui Pietro Badoglio
a semnat un armistiţiu cu Aliaţii pe 3 septembrie 1943,
care a fost făcut public abia la 8 septembrie 1943, şi ar -
mata italiană a capitulat. Însă 4 zile mai târziu, în data de
12 septembrie 1943, ‘Ducele’ a fost salvat din închi soa rea
lui secretă de pe Muntele Gran Sasso de către militarii
germani în urma unui raid şi a format statul-marionetă
nazist – Republica Socială Italiană în nordul Croaţiei.

NDH a proclamat invaliditatea Tratatului de la Roma
şi a ocupat Dalmaţia, cu ajutor german. Germanii au
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intrat prima dată în Zadar, iar pe 10 septembrie a 114-a
Divizie Jäger germană a preluat controlul. Acest lucru
a împiedicat o eliberare temporară de către Partizani,

aşa cum s-a întâmplat în Split şi Šibenik, unde mai
mulţi oficiali guvernamentali fascişti italieni au fost
linşaţi de mulţimea mânioasă. 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial oraşul
Zadar a fost bombardat de Aliaţi din noiembrie 1943
până în octombrie 1944, având ca efect numeroase pier -
deri în rândul civililor. Mulţi au pierit în bombar da -
mentele în cascadă şi multe locaţii culturale iconice şi
opere de artă valoroase foarte vechi au fost distruse. Un
număr semnificativ de civili a fugit din oraş. Numărul
morţilor înregistraţi porneşte de la puţin sub 1000 şi
urcă la 4000 de locuitori din totalul de 20.000 al oraşului.
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În timpul bombardamentelor, 60% din clădirile oraşului
au fost distruse. Zadar a fost numit ‘Dresda Adriaticii’
din cauza asemănărilor în ceea ce priveşte bombar da -
mentele aliate asupra respectivului oraş.

La sfârşitul lui octombrie, armata germană şi majo -
ritatea administraţiei civile italiene au abandonat oraşul.
În 31 octombrie 1944, Partizanii au preluat controlul ora -
şului. Populaţia din Zadar număra la acel moment doar
6000 de locuitori. Oficial, oraşul a rămas sub suvera -
nitate italiană până la 15 septembrie 1947 (Tratatele de
Pace de la Paris). Exodul italian din oraş a continuat timp
de câţiva ani până la a fi aproape total, dar italienii au
luat cu ei şi piese valoroase din patrimoniul croat.
Ultima lovitură asupra prezenţei italiene în oraş a fost
dată de administraţia locală în octombrie 1953, când
şcolile italiene au fost închise, iar elevii au fost nevoiţi
să se mute într-o singură zi în şcolile croate. Astăzi,
comunitatea italiană numără doar câteva sute de oa -
meni, ce convieţuiesc într-o comunitate locală (Comunità
degli Italiani di Zara).

În 1945, cu ajutorul Armatei Roşii Sovietice (care a
trecut prin zone restrânse, cum ar fi Vojvodina), Miş -
carea Partizanilor Iugoslavi a eliminat forţele Axei şi alţi
suporteri locali ai acesteia. ZAVNOH, Consiliul Naţional
Anti-fascist pentru Eliberarea Populară a Croaţiei, a început
să funcţioneze din 1944 şi a format un guvern interi mar
civil. Miniştrii de război NDH şi reprezentanţii interni
în probleme de securitate Mladen Lorković şi Ante
Vokić au încercat să schimbe tabăra, de partea Aliaţilor.
Pavelić a fost la început de partea lor, dar când a aflat
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că trebuia să demisioneze din funcţie i-a întemniţat în
închisoarea din Lepo glava, unde au fost executaţi. 

După înfrângerea Statului Independent Croaţia la sfâr -
şitul războiului, un număr mare dintre Ustaše şi civilii
care îi sprijineau (simpatizanţi, tineri înrolaţi, anti-
comunişti şi ţăranii de rând, care se presupune că au
fost deter mi naţi de represaliile Partizanilor) au încercat
să fugă înspre Austria, sperând să primească refugiu,
în urma pre dării de bună voie în mâinile forţelor ar -
mate brita nice. Au fost în schimb „returnaţi” Partiza -
nilor de către forţele britanice. Un număr foarte mare
dintre ei au fost ucişi, în ceea ce a rămas în istorie ca
Tragedia de la Bleiburg. 
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BURUIENILE DIN GRĂDINA TINEREŢII
BUNICII MELE

NEPOTUL: Este dimineaţă. Razele calde ale soarelui
îmi mângâie obrajii aproape degeraţi de frigul iernii, în
timp ce conduc spre bunica mea, la Radašinovci. Mulţi
oameni nici nu știu de existenţa acestui sat, pentru că
se găsește pitit între dealuri în apropiere de Vransko
jezero. Intru în grădină – zâmbetul cald și braţele des -
chise ale bunicii mele mă așteaptă cu nerăbdare pe ve-
randa casei. O îmbrăţișez pe bunica și trag adânc în piept
aerul proaspăt, în timp ce simt că sufletul meu își
găsește pacea și plutește cu serenitate în adierea brizei
de iarnă. Bunica este deja curioasă. Cu o voce dulce, dar
puţin îngrĳorată, ea pune o sumedenie de întrebări: 

BUNICA: „Ce mai faci, dragul meu? Cum merge
școala? Te-ai mai înălţat! Cred că îţi este foame! Hai în
casă să-ţi pregătească bunica ceva!”

NEPOTUL: Bunica mea e o femeie adorabilă. Încă
mai aleargă după animale prin grădină, chiar dacă are
87 de ani. Dacă aţi vedea-o, aţi spune că are mai multă
viaţă în ea decât majoritatea fetelor tinere din zilele
acestea. „Nu-ţi face grĳi, bunică. Sunt foarte bine, iar la
școală totul e excelent. Nu știu dacă m-am înălţat eu
sau ești tu mai micuţă.” 
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Bunica râde cu po�ă și mă întreabă dacă îmi este
foame.

BUNICA: „Ei bine, așa stau lucrurile, dragul meu,
timpul zboară. Și eu am fost la fel de tânără ca și tine,
dar asta a fost cu mult timp în urmă.”

NEPOTUL: Apoi mi-am amintit. „Bunico, așază-te
puţin. Nu mi-e foame. Mai bine spune-mi despre tine -
reţea ta. Dacă nu mă înșală memoria, ai trecut și prin
perioada celui de-al Doilea Război Mondial, nu-i așa?
Cum era viaţa pe atunci?”

BUNICA: „Ei, acelea erau alte vremuri. Era greu
de trăit. Viaţa nu era deloc ca cea de astăzi. Eu m-am
născut în 1929 și nici nu am știut de război înainte de
venirea italienilor în 1941. Eram 12: 4 copii și 8 adulţi
și ne-am ascuns într-o casă mică cât un pod al unei case
din zilele de acum.”

Bunica povestește cu nostalgie.
„Nu erau paturi de cumpărat pe atunci, deci tre-

buia să le facem singuri: se iau 4 bucăţi de lemn, se face un
dreptunghi și se așază în interior una lângă alta bârne
umplute cu secară, iar deasupra se pun haine uzate,
zdrenţe sau o pătură … dacă aveai una.”

NEPOTUL: Povestea bunicii m-a intrigat. „Cum
era când erai copil? Erau școli ca acum? Cum îţi petre-
ceai timpul liber? Cum te jucai?”, au venit în rafale în-
trebările mele. 

BUNICA: „Ne-am dus să lucrăm pământul, să cul-
tivăm grâu, porumb și legume; ce școală? Nici până în
ziua de astăzi nu știu să scriu corect. În fiecare dimi -
neaţă trebuia să mă trezesc și să aduc apă de la fântână,
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apă pe care o căram în vase mari. Dacă aveai un măgar,
era de mare folos, pentru că puteai să duci apa acasă
mai ușor, altfel trebuia cărată mergând pe jos. Nu vă
mai spun că fântâna era la 5 kilometri distanţă de satul
nostru! Nu erau jucării cum sunt astăzi, ne jucam cu
ce găseam în natură. Băieţii se întreceau în aruncatul
pietrelor cât mai departe, iar noi fetele făceam păpuși
din cârpe. Aveam grĳă de oi, dădeam mâncare la porci,
dar ce altceva puteam face? Nu exista astfel de tehno -
logie, nu era nici măcar electricitate, lumânările erau
cel mai de preţ lucru din casă. Mă gândeam că astăzi
toată lumea cheltuie banii aiurea, poartă haine după
ultima modă, conduc mașini mari și puternice. O,
Doamne!”

NEPOTUL: A făcut o scurtă pauză, a o�at adânc și
a continuat: 

BUNICA: „Foamea era o problemă, nu aveam bani
pentru pâine, ce să mai vorbesc de altele! Magazinul
era în satul vecin, dar când nu ai bani, oricum nu con-
tează. Hainele erau oribile, erau până la genunchi,
aveam doar câte o fustă și o juštam și mama le spăla
noaptea, când eu deja dormeam. Făceam focul în casă și
găteam pe el, toţi mâncam din același castron, dar eram
mai sănătoși decât majoritatea copiilor din ziua de azi.
Nu existau tumori, cancere sau alte boli grave atunci.”

NEPOTUL: Am încercat să vizualizez viaţa ei. M-a
îngrozit gândul că în ziua de astăzi toţi copiii sunt ne -
recunoscători și habar nu au ce înseamnă sărăcia. „Cum
comunicaţi, cum călătoreaţi?”
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BUNICA: „Aveam un cal, oamenii citeau ziarele și
aflau ce se mai întâmpla în lume și comunicam cu prie -
tenii și familia care trăia departe prin scrisori.”

NEPOTUL: Își amintește totul, deși avea doar 12 ani.
„Ce s-a întâmplat când a început războiul?” S-a adân -
cit în gânduri câteva clipe și apoi a început:

BUNICA: „Italienii au sosit aici în 1941 și au stat
cam două luni. Totul s-a schimbat. Nu ni se permitea
să ieșim din casă de la apusul soarelui până la răsărit,
decât dacă aveam gânduri sinucigașe. Se plimbau
după voie prin sat, furau găini și orice lucru cereau tre-
buia să le fie dat, altfel ne omorau sau ne ardeau casa.
Oamenii au început să fugă la Lika, spre sud, oriunde
puteau. Trebuia să salutăm fiecare italian care trecea
pe lângă noi pentru că era o insultă foarte mare dacă
nu o făceam.”

NEPOTUL: Deveneam din ce în ce mai curios, pe
măsură ce povestea bunicii mele îmi pătrundea în gân-
duri. „Bunico, croaţii au avut o armată? Cum au reușit
să scape de italieni?” Am vrut s-o mai întreb ceva, dar
m-a întrerupt, reluându-și amintirile.

BUNICA: „Într-o zi întregul sat a fost instruit să
meargă să se înroleze, numai bărbaţii desigur, altfel ar
fi ajuns cu toţii într-o celulă de închisoare sau chiar mai
rău, în mormânt, fiindcă nu ar fi respectat legea. Nu exis -
ta cale de scăpare, chiar dacă mulţi dintre ei nu aveau
nici măcar haine potrivite, d’apăi uniformă sau arme.
Nu aveau pistoale sau puști, dar tot au reușit să scape
de italieni. Întâmpinau inamicul doi câte doi, și-i ata-
cau așa, fără arme, în timp ce italienii aveau pistoale și
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puști și tunuri. Dacă stai să te gândești, poţi face rost
de arme când ești dintr-o ţară bogată, dar a noastră era
săracă așa că n-aveam nimic. Toată fosta Iugoslavie s-a
ridicat, fiecare părticică, să-i facă pe italieni să plece.
Dacă îmi amintesc bine, Anglia ne finanţa, trimiţându-ne
muniţie și puști.”

NEPOTUL: „S-au mai calmat lucrurile în ţară după
ce au plecat italienii?”

BUNICA: „Of!” a o�at bunica, „nu s-au calmat. Fi-
indcă au venit germanii, dar atunci am avut armele
necesare și am putut să ne luptăm cu ei mai bine decât
cu italienii.”

NEPOTUL: „De unde știaţi când vine armata?”,
am întrebat-o pe bunica, în timp ce făcea focul.

BUNICA: „Păi, era bine știut, satele erau legate între
ele, deci știai când vine un raid, așa cum obișnuiam să-i
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spunem. Atunci te ascundeai oriunde puteai, în dea -
luri sau pe câmp. Odată, eu și cu fraţii mei, când am
aflat că veneau, ne-am ascuns în lanul de grâu. Când
să ieșim înapoi la drum, am văzut armata în zare. Ce
să faci acum, unde să te duci? Slavă Domnului, pentru
că drumul nu era drept, și cum ei erau la capătul lui,
ne-am târâit înapoi. Am stat ascunși în lanuri cam o
oră, până au trecut. După aceea ne-am urcat în copaci
și am încercat să ascultăm dacă armata era destul de
departe, sau dacă mai venea altcineva.”

NEPOTUL: „Copiii din ziua de azi nu s-ar descurca
să iasă dintr-o astfel de situaţie” mi-am zis în sinea mea.
„Câţi dintre ei s-au întors din război?”, am întrebat-o
pe bunica în timp ce ne plimbam prin grădină.

BUNICA: „Au plecat toţi din sat, inclusiv tatăl meu,
dar el, împreună cu alţi 23, nu s-au mai întors nicio-
dată. N-am știut niciodată unde au fost îngropaţi sau
locul în care au fost uciși. Oricând murea cineva, îl
lăsau acolo și mergeau mai departe.”

NEPOTUL: Am observat o lacrimă în ochii ei și am
schimbat subiectul: „Și Partizanii?” S-a oprit pentru o
secundă, și apoi a început să vorbească:

BUNICA: „Se ascundeau în pădure, nimeni nu știa
nimic despre ei, toţi eram speriaţi, dar mai apoi s-au
dat pe faţă și ne-au spus că erau, de fapt, de partea
noastră, așa că am încercat să organizăm ceva de genul
unei armate antifasciste.”

NEPOTUL: „Până la urmă ce s-a întâmplat, cum s-a
terminat totul?”
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BUNICA: „A fost pașnic, economia a început să se
dezvolte, dar oamenii erau în continuare înfometaţi,
săraci și nefericiţi. Asta a fost, nu am avut o copilărie
fără grĳi, era vreme de război. Eram săraci înainte de
război, iar mai târziu a fost și mai și. Am fost săracă
material, dar și spiritual, pentru că am pierdut un mem -
bru din familie, care era nevinovat și care s-a sacrificat
pentru mine, pentru noi, pentru tine și pentru toţi!”
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AMINTIRI DIN TIMPUL RĂZBOIULUI

Am luat acest interviu bunicii mele, care își amin -
tește cu tristeţe acele zile, dar din dragoste pentru ne -
poata ei a fost de acord să se întoarcă la acea perioadă
din copilărie pe care dorește să o uite.

NEPOATA: „Bunică, de la ce vârstă ai cea mai veche
amintire din al Doilea Război Mondial?”

BUNICA: „De la vârsta de 7 ani, până la sfârșitul
războiului.”

NEPOATA: „Unde locuiai și care erau membrii
familiei tale atunci?”
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BUNICA: „Făceam parte dintr-o familie mică de
fermieri: tata, mama, fratele și cu mine.”

NEPOATA: „Care au fost întâmplările care au trans -
format acele timpuri în amintiri dureroase?”

BUNICA: „Înainte să încep, vreau să-ţi amintesc că
părinţii mei erau oameni simpli de la ţară.

În acele vremuri, oamenii din satul meu nu știau
cine erau Ustashi (partidul fascist numit Mișcarea Re -
voluţionară Croată), Partizani (membri ai rezistenţei
antifasciste croate) sau Domobrani (membri ai armatei
croate). Prima armată care a sosit în sat a recrutat toţi
bărbaţii apţi de luptă. Dacă nu doreau să se alăture,
erau uciși. În cazul nostru, primii care au sosit au fost
Ustashi. I-au luat pe toţi bărbaţii care erau în sat atunci,
inclusiv pe tatăl meu. Așa că mama, fratele și cu mine
am rămas pe cont propriu.”

NEPOATA: „Ce s-a întâmplat după aceea?”
BUNICA: „După aceea au venit vremuri și mai

grele. Au sosit Partizanii și, ca să ne pedepsească, ne-au
luat tot ce aveam: animalele și mâncarea. De aceea ne-am
petrecut tot războiul și perioada de după în foamete,
căutând mereu de mâncare sau o șansă de a o căpăta.
Munceam din greu doar pentru o bucată de pâine.
Toate acele lucruri le-aș fi putut da uitării cu ușurinţă,
dacă aș fi avut încă o șansă să îmi văd tatăl. Dar nu l-am
mai văzut niciodată, și nici nu știu unde este îngropat.”

NEPOATA: „Bunico, mulţumesc pentru că ai po -
vestit despre acea perioadă îngrozitoare din viaţa ta
mie și celor care citesc sau ascultă această istorisire!”
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AMINTIRI DUREROASE DIN RĂZBOI

NEPOATA: „Bunicule, poţi să-mi spui ceva despre
întâmplările din cel de-al Doilea Război Mondial?”

BUNICUL: „O, deși nu-mi place să-mi amintesc
despre acele zile, o să-ţi povestesc. Războiul a avut un
impact uriaș asupra mea, la fel cum a fost cu toţi cei
care i-au supravieţuit. Până în ziua de azi îmi amintesc
de gândul oribil că acelea ar putea fi ultimele clipe din
viaţa mea, dar am decis să fiu puternic în ciuda a tot ce
se întâmpla în jurul meu.”

NEPOATA: „Spune-mi, câţi ani aveai pe-atunci?”
BUNICUL: „Aveam vreo 20 de ani când primele

zvonuri au început să ajungă în satul meu. Toată lu -
mea spunea: «Vin! Pregătiţi-vă de luptă pe viaţă și pe
moarte! Nu ieșiţi din case dacă nu e neapărată nevoie!»
Toţi eram speriaţi, dar nimeni nu știa cu adevărat ce
avea să se întâmple.”

NEPOATA: „Cu ce te ocupai pe-atunci?”
BUNICUL: „O, făceam de toate. Îmi amintesc cum

obișnuiam să car mâncare pentru armata din satul
vecin. Armata inamică ajunsese deja acolo. Am crezut
că nu mai apuc o altă zi. Armata mea mi-a dat un
semn, ca să mă recunoască și să știe că nu sunt duș-
man. Dar știam că nu mă pot duce acolo cu semnul
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acela, deoarece armata inamică m-ar fi ucis pe loc dacă
m-ar fi identificat. Așa că am lăsat semnul pe peretele
din piatră, lângă locul unde trebuia să las mâncarea.
Și am avut dreptate, armata care aștepta acolo nu era
cea care îmi dăduse semnul, și Dumnezeu știe ce se în-
tâmpla dacă nu-mi ascundeam identitatea. În zona
controlată de inamici am găsit oamenii pe care îi cău-
tam într-o casă micuţă, ascunsă, le-am dat mâncarea și
am plecat din sat. Pe drumul de întoarcere, am luat
semnul și l-am adus în sat cu mine, căci dacă cineva ar
fi aflat că m-am dus dincolo fără el, m-ar fi omorât.” 
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NEPOATA: „Adică nicăieri nu erai în siguranţă,
chiar și cei în care aveai încredere se trădau între ei?” 

BUNICUL: „Trist, dar adevărat. Întotdeauna exista
un trădător între oamenii în care aveai încredere, ina -
micul ascuns. Puteai afla cine era când era prea târziu,
înţelegi? Străbunicul tău a fost ucis așa. Un foarte bun
prieten al său era trădător, dar străbunicul tău nu a
vrut să creadă asta, astfel încât s-a dus într-o drumeţie
cu acela într-o seară. Trebuiau să ducă mâncare într-un
sat, cam la 30 de kilometri depărtare. Străbunicul tău
a plecat cu el cu naivitate, fără să-l suspecteze, fiindcă
nimeni din familie nu avea motive să-l bănuiască. Din
nefericire, nici străbunicul tău, nici trădătorul nu s-au
mai întors vreodată. Ne-a luat ceva vreme să aflăm că
fusese torturat și dus în tabăra inamică. E foarte greu
pentru mine să mă gândesc la asta.”

NEPOATA: „O, bunicule, e greu și pentru mine.
Mulţumesc că mi-ai povestit asta. Mă rog la Dumne -
zeu ca așa ceva să nu se mai întâmple niciodată!”
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AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
PRIN OCHII UNUI COPIL

La acest interviu am fost
aju tat de bunicul Ivonei, Ante
Stanišić (foto). El a răspuns la
câteva întrebări legate de viaţa
sa în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. 

Î: „Bunicule, spune-ne ceva,
te rugăm, despre al Doilea Răz -
boi Mondial. Ce-ţi mai aduci
aminte din acea perioadă?”

R: „Aveam cinci ani la în-
ceputul celui de-al Doilea Răz boi Mondial. Locuiam în
Petrčane, un sătuc ocupat de italieni și de germani,
care au împânzit toată zona cu barăcile lor. Școala și
poliţia erau, bineînţeles, italiene. Bine-cunoscutul nos-
tru Pinĳa a trecut alternativ dintr-o mână în alta între
cele două părţi.”

Î: „Ai fost vreodată în contact direct cu cotropi-
torii?”

R: „Da, de mai multe ori. Prima dată s-a întâmplat
când aveam cinci ani și mama mea m-a luat cu ea la
câmp, unde voiam să culegem niște struguri suculenţi.
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Foarte curând am fost oprit să fac asta. Exact înainte
ca strugurele să-mi atingă buzele flămânde, am auzit
pași apăsaţi care veneau de la unul din comandanţii
germani. Acesta a spus: «Halt!». Deși câmpul era al
meu, nu m-am simţit în siguranţă acolo, așa că m-am
dus acasă.”

Î: „În general, cum s-au purtat?”
R: „Italienii ne făceau să tremurăm de frică. Îmi

amintesc că, într-o zi, ne-au spus tuturor să ieșim pe is -
laz. Când am auzit asta, mi-a îngheţat sângele în vene.
Am văzut sânge uman vărsat pentru prima dată, și era
mai mult decât o zgârietură pe genunchi cauzată de
vreun joc de copii. Da, au ucis doi oameni nevinovaţi.”

Î: „Cine erau victimele?”
R: „Nu sunt sigur, dar dacă nu mă înșală memoria,

nu erau localnici.”
Î: „Ai fost vreodată direct în pericol?”
R: „Este o zi care-mi va rămâne mereu în memo-

rie. Aveam șase ani atunci. Cum germanii comunicau
telefonic, a existat un moment când firele au fost tăiate.
Eu eram în apropiere cu prietenii mei și nici nu ne
puteam imagina ce avea să se întâmple în următoarele
momente. Un bărbat a venit și ne-a luat cu el într-o
cameră întunecată fără ferestre. Ne-a obligat să înge-
nunchem și ne-a ameninţat cu arma. Nu știam ce să
facem sau ce să spunem fiindcă eram șocaţi, așa că am
izbucnit în lacrimi. Dar, în cele din urmă, ne-a dat dru-
mul pentru că și-a dat seama că nu făcusem nimic rău.”

Î: „Suntem siguri că a fost o experienţă oribilă, dar
tot timpul s-au purtat atât de îngrozitor?”
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R: „În mare parte, da. Totuși, există un bărbat de
care îmi amintesc că era bun. Într-un an, când tata era
pe marea agitată, foametea s-a lăsat peste casa noas-
tră. Tata nu s-a mai întors, a murit. A avut un impact
uriaș asupra mea. Un comandant german și-a lăsat caii
să se odihnească în faţa casei mele. Când am furat un
măr și m-a văzut, n-a reacţionat urât, ci doar mi-a dat
o pungă de zahăr.”

„Bunicule, îţi mulţumesc pentru poveste, ne-ai ofe -
rit o mulţime de informaţii interesante și folositoare.”

Ascultă trecutul: 
Mărturii din al Doilea Război Mondial

67



AMINTIRI DIN RĂZBOI

Am vorbit despre război cu bunicii mei (foto).
Bunica mea are 65 de ani iar bunicul are 74. 

Î: „Bunicule, poţi să-mi spui ce-ţi mai amintești din
al Doilea Război Mondial?”

R: „Tatăl meu a fost un
Domobran (membru al ar-
matei croate, aliate cu na -
ziștii). După ce războ iul s-a
terminat, Partizanii (miș -
  carea de rezistenţă anti-
nazistă) l-au dus la sta ţia
de tren, împreună cu alţi
ţărani din sat. Li s-a pro-
pus să plece cu trenul
către o viaţă mai bună.
Ţăranii care nu s-au ur cat
în tren trăiesc și astăzi,

iar cei care au urcat (inclusiv tatăl meu) nu mai sunt în
viaţă și nimeni nu știe unde le sunt oasele. De aceea
am avut o copilărie foarte grea, căci am trăit numai cu
mama, fără tată; am avut o viaţă săracă, în condiţii
grele de trai. În acele vremuri nici nu puteai vorbi de-
spre asta, deoarece Partizanii și Comuniștii erau la putere.
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Sper că nu vei fi niciodată nevoit să simţi ce-am simţit
eu în perioada aceea a vieţii mele.”

Î: „Bunico, poţi să-mi descrii experienţa ta din al
Doilea Război Mondial?”

R: „Tatăl meu a fost comunist și s-a alăturat Parti-
zanilor la 22 de ani. Mama mea a avut probleme în
timpul cât a fost el Partizan, deoarece era mereu in-
terogată de autorităţi. Eu eram copil și nu-mi dădeam
seama ce se întâmplă. Când compar vremurile de acum
cu acea perioadă când eram copil, pot să spun că pu -
tem fi fericiţi că suntem în viaţă. După cel de-al Doilea
Război Mondial, am avut o copilărie mai bună, dar îmi
amintesc că ne lipseau cam de toate: lapte, făină, ulei,
și nici măcar nu știam ce e aceea ciocolată. Dar măcar
am supravieţuit acelei perioade dificile.”

„Bunicule, bunico, apreciez că aţi împărtășit cu
mine aceste momente emoţionante.”
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AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL – 
O INTRODUCERE DIN PERSPECTIVA

GERMANĂ

Justificarea succesului Naţionalist-Socialiştilor
Adolf Hitler a fost numit Cancelar al Germaniei de

către preşedintele Republicii, Paul von Hindenburg, la

30 ianuarie 1933. Înaintea acestei numiri, partidul său
politic, NSDAP (Partidul Muncitoresc German Naţio -
nalist-Socialist), s-a dovedit din nou a fi cea mai puternică
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forţă politică în cadrul alegerilor generale, câştigate cu
un procent de 33%. Astfel, au construit o coaliţie cu
alte partide de orientare de dreapta.

Cum se explică faptul că atât de mulţi germani au
votat NSDAP? Un motiv principal l-a constituit cu sigu -
ranţă sărăcia de care suferea o mare parte din populaţie.
Încă de la debutul crizei economice mondiale numărul
celor care nu aveau un loc de muncă a crescut la aproape
6 milioane, în 1932. Mulţi dintre aceştia nu beneficiau deloc
sau primeau foarte puţin ajutor din fondurile publice.

În plus, mulţi dintre germani nu reuşiseră să treacă
încă peste înfrângerea din Primul Război Mondial.
Germania pierduse 13% din teritoriile sale (cum ar fi
Prusia de Vest - Pomerania şi Posen - Poznan în est, Al-
sacia şi Lorena în vest) după Primul Război Mondial.
Mai mult, Tratatul de la Versailles din 1919 a impus Ger-
maniei plata unor reparaţii de război foarte mari. Nu
în ultimul rând, mulţi germani s-au simţit umiliţi de
verdictul de la Versailles, care indica Germania drept
singura naţiune responsabilă pentru izbucnirea Pri -
mu lui Război Mondial.

În 1919, monarhia germană a fost înlocuită cu sis-
temul democratic, dar cea mai mare parte a populaţiei
nu a reuşit să se identifice cu această democraţie. Par-
tidele anti-democratice de orientare de dreapta şi de
stânga erau puternic susţinute de popor. Din acest mo -
tiv, Republica de la Weimar, care a funcţionat între 1919
şi 1933, este adeseori numită drept „democraţia fără
democraţi”. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât mulţi ger -
mani se regăseau în anti-semitismul radical promovat
de NSDAP.
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Consolidarea guvernului şi a societăţii; privarea
de drepturi a evreilor germani 

Imediat după preluarea puterii, Naţionalist-Socialiştii
au iniţiat reconstrucţia radicală
a guvernului şi societăţii. Ei au
eliminat toţi partenerii politici şi
au scos în afara legii toate struc -
turile democratice, cum ar fi par-
tidele politice şi sindicatele mun -
citoreşti. Presa, televiziunea şi
radiodifuziunea au devenit aser-
vite puterii. Toţi copiii peste zece
ani şi adolescenţii erau forţaţi
să se înroleze în Tineretul hit-
lerist (Hitlerjugend), unde erau
îndoctrinaţi politic şi pregătiţi
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fizic şi mental pentru a lupta într-un război. Poliţia Se-
cretă de Stat (Gestapo) infiltrase informatori şi spioni
pretutindeni. Criticii regimului erau arestaţi, torturaţi
şi chiar ucişi.

În curând, minoritatea evreiască din cadrul populaţiei
germane a fost privată de drepturile sale: de exemplu,
evreilor nu li se mai permitea să lucreze ca edu catori,
profesori sau avocaţi, căsătoriile între evrei şi etnicii
germani erau interzise, iar din 1941 toţi evreii erau
obligaţi să poarte în public însemnul galben cu Steaua
lui David (Judenstern). În acelaşi an a început extermi -
narea sistematică a evreilor din Europa, Holocaustul. 

Revitalizarea industriei şi măsurile de protecţie
socială

Guvernul Naţionalist-Socialist a reuşit să obţină o
creştere economică rapidă prin stimularea masivă a
producţiei de armament şi prin programul de îmbună -
tăţire a infrastructurii, care anunţau, chiar de la în-
ceput, intenţia pregătirii pentru un nou război. În doar
câţiva ani, procentul de angajare în câmpul muncii a
populaţiei a fost total, ceea ce i-a convins şi pe mulţi
dintre foştii critici ai Socialismului Naţionalist. În ace-
laşi timp regimul a promovat o serie de măsuri de pro-
tecţie socială. De exemplu, familiile cu mulţi copii be   -
ne  ficiau de sprĳin financiar, iar numărul pachetelor de
vacanţă a crescut. Mulţi germani îşi puteau permite
pentru prima dată o vacanţă ie�ină, cu ajutorul ofertelor
organizaţiei Putere prin Bucurie (Kra� durch Freude).
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Războiul, Holocaustul,
jefuirea teritoriilor ocupate
şi munca forţată

În 1939, Germania a în-
ceput cel de-al Doilea Răz -
boi Mondial prin invadarea
Poloniei. Tactica Războiului
fulger (Blitzkrieg) a avut un
succes extraordinar la început, astfel încât şi ultimii
sceptici faţă de politica Naţionalist-Socialiştilor au fost
reduşi la tăcere. În teritoriile ocupate, Eşalonul de pro-
tecţie (Schutzstaffel – trupele militare şi paramilitare ale
NSDAP), susţinut parţial de armata obişnuită, a con-
dus un regiment ucigaş: elitele locale şi populaţia
evreiască au fost epurate sau deportate pentru a fi
„eliminate prin muncă” în lagărele de concentrare.

În acelaşi timp, teritoriile ocupate au fost jefuite în
cel mai brutal mod. Alimentele erau luate fără milă şi
trimise în Germania, pentru a preîntâmpina demora -
lizarea în urma lipsei hrănii precum în timpul Primu-
lui Război Mondial. Datorită lipsei forţei de muncă în
Germania, întrucât milioane de bărbaţi erau angajaţi pe
frontul de luptă ca soldaţi, peste 3 milioane de munci-
tori străini, prizonieri de război şi prizonieri din lagă -
rele de concentrare au fost forţaţi să muncească în
toate ramurile economiei. În agricultură, ei au consti-
tuit aproape 50% din mâna de lucru în timpul războiu-
lui (a se vedea raportul dlui. Fischer).

Războiul bombardamentelor
În scopul de a opri producţia germană de armament

şi de a slăbi puterea de rezistenţă a civililor, Aliaţii au
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început bombardamentele şi raidurile aeriene asupra
oraşelor germane în 1942. Aproape fiecare oraş ger-
man cu o populaţie mai mare de 50.000 de cetăţeni a fost
atacat. Mai mult de jumătate de milion de oameni au
murit. Unele oraşe au fost complet distruse (de exem-
plu Düren – 99% şi Paderborn – 97%).

Fuga şi expulzarea
După înfrângerea suferită în urma Bătăliei de la Sta -

lingrad, 1943, sorţii s-au întors şi armata germană a fost
cea care s-a retras, în timp ce Armata Rusă a înaintat
spre vest.

La sfârşitul lui 1944, „Marea Evadare” începe: mili -
oane de oameni au fugit din calea Armatei Ruseşti în
Prusia de Est, Pomerania şi Silesia. Întrucât nu mai func -
ţiona transportul pe calea ferată, oamenii şi-au început
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călătoria spre vest folosind cărucioare sau căruţe trase
de cai. Mulţi dintre ei au îngheţat sau au murit de
foame în urma lungii călătorii în toiul iernii, au fost
mitraliaţi din tancurile ruseşti sau avioanele ce zburau
la joasă înălţime ori s-au înecat în încercarea disperată
de a traversa gheaţa ce acoperea Marea Baltică.

Concomitent, a fost iniţiată expulzarea sistematică
a populaţiei germane din teritoriile est-germane şi
zonele ocupate iniţial în România şi Cehoslovacia. Cei
care nu au reuşit să fugă sau să fie expulzaţi au fost
obligaţi să muncească forţat în cele mai umilitoare
condiţii. Se estimează că în jur de 1,4 milioane de femei
au căzut victime violului de către soldaţii ruşi.

Pe 8 mai 1945 Germania nazistă a capitulat. Cu toate
acestea, expulzările au continuat, fiind sancţionate de
Tratatul de la Potsdam în 1945.
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Istoricii contemporani estimează că numărul ger-
manilor refugiaţi sau expulzaţi în această perioadă se
ridică la 12 milioane. Cel puţin 500.000 de persoane,
după alte estimări 2 milioane, şi-au pierdut viaţa în
timpul evadării sau expulzării.

Refugiaţii nu au fost primiţi cu braţele tocmai des -
chise în zonele ocupate ale Germaniei Centrale şi de
Vest: serviciile oferite populaţiei s-au prăbuşit în cea
mai mare parte, iar ca o consecinţă a distrugerilor
provocate de război oraşele nu aveau oricum suficiente
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Refugiaţi germani îngrămădiţi într-un tren ce pleacă din Berlin, 
după încheierea războiului – 1945



spaţii de cazare. Câteva milioane de refugiaţi concurau
cu localnicii pentru mâncare, haine şi locuinţe. Foarte
adesea autorităţile i-au forţat pe cetăţeni să îşi împartă
apartamentele şi casele cu refugiaţii, ceea ce constituia
în permanenţă o sursă de conflicte.

Supravieţuitorii, astăzi
După război, supravieţuitorii au fost foarte deter-

minaţi să îşi întemeieze o viaţă nouă. Ei şi-au reprimat
experienţele îngrozitoare şi nu au mai privit înapoi
pentru câteva decenii. Totuşi astăzi, când au mai îm-
bătrânit, amintirile ascunse odinioară ies la suprafaţă
şi ei trăiesc din nou spaima resimţită în timpul ascunde -
rii în adăposturi în nopţile de bombardamente şi de foc,
teroarea din timpul fugii spre casa lor, oroarea violurilor
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Jack Mandelbaum, un supravieţuitor al Holocaust-ului, 
salvat în ultimul moment de la Auschwitz



şi senzaţia morţii la tot pasul prezentă pe frontul de
luptă. Atacurile de panică şi coşmarurile îi chinuie încă
pe supravieţuitori, la fel cum amintirea crudă a răz -
boiului le influenţează viaţa lor şi pe cea a familiilor
lor chiar şi în zilele noastre.
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Gerhard SAALMANN: 
HITLERJUGEND (TINERETUL HITLE -
RIST), DE LA STUDENT LA SOLDAT 

ÎN 1944

Sex: masculin
Anul/locul nașterii: 1928/ Herford
Religie: origini evreiești
Locul de reședinţă în timpul socialismului naţional:

Herford
Mediul politic: iluminat (în contextul Ministerului

de Iluminare a Opiniei Publice și Propagandă)
Părinţii au fost membri ai vreunei organizaţii naziste? Nu
A fost intervievatul membru al Organizaţiei Tineretu-

lui Hitlerist? Da
Interviu înregistrat pe 11 februarie 2016 în Erich-

Gutenberg-Berufskolleg de Christina Miller, Michelle
Damm, Linda Bokel, Jenny Klekawka, Anna-Tabea
Thimm

Gerhard S.: „Nu vă așteptaţi să auziţi de la mine
ceva despre experienţa crudă a războiului. Nu am
făcut niciodată asta, și nici nu o voi face. E oribil. Puteţi
citi despre război de la alţii sau … sunt atât de multe
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filme despre oamenii dispăruţi și … și totul despre …
dar chiar și aceste filme care sunt făcute acum … nimic nu
e așa de rău ca în realitate, mai ales dacă ai trecut vreo -
dată prin asta și dacă n-ai reușit să treci peste această
experienţă. Dar n-am vorbit despre asta niciodată. 

Am trei copii și cel mai tânăr avea cam 18-19 ani,
ă… am vorbit cu ea o singură dată, în a doua zi de Cră-
ciun – n-o să uit niciodată –, și ăă… oricum totul îi afec-
tase și pe ei, și fata mea m-a întrebat. «Am auzit și am
citit atât de multe despre al Doilea Război Mondial,
dar niciodată direct de la tatăl meu, care l-a trăit. Nu
mi-ai povestit nimic despre răz boi și aș vrea să aud
ceva despre asta și de la tine». Așa că i-am povestit, și
apoi am mers în biroul meu, am luat niște fotografii și
i-am arătat pozele din tinereţe, cum arătam în uni-
formă și celelalte, dar apoi … asta nu înţelege lumea,
acum putem vorbi despre război și ar trebui să vorbim
despre ce înseamnă războiul și sentimentele oame-
nilor. Acum stăm faţă în faţă, ne privim în ochi și vor-
bim despre asta. Așa ceva nu se putea atunci; pe vre mea
aceea trebuia să lași școala, să iei o armă în mână și să
înveţi cum să împuști oameni.

Asta era problema, mai ales când erai repartizat la
artilerie. Ă… nu aveai nici măcar o șansă, nu puteai
fugi ... ăăă… dacă săreai dintr-un tren în mișcare… nu
știi ce s-ar putea întâmpla, și dacă rămâneai în tren,
erai ne voit să tragi, chiar dacă nu voiai… Căci prima
dată când am tras în ceva, și acesta e singurul lucru pe
care ţi-l voi povesti, a fost într-un avion ce zbura la
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joasă înălţime. A aterizat pe pajiște și … ne-a observat
prea târziu și am putut să-l văd în carlingă, faţa lui,
casca de pilot și ochelarii pe care îi purta, și apoi a tras
în noi și eu intenţionat am tras într-un om pentru prima
dată în viaţa mea și a fost oribil, oribil. 

Și cel mai rău este că și acum sunt atât de multe
războaie, în jur de 40 și … nu văd vreun final și cred că
nu va fi niciodată.

Ne putem obișnui cu ideea că nu va exista un timp
fără războaie … eu…  Uneori când nu pot dormi, sau
când mă plictisesc sau vreau să fac ceva diferit, încep
să scriu ceea ce îmi trece prin minte, și asta am făcut și
în timpul războiului:

Sunt, oare, un visător? O, Doamne, tu ai creat lu mea
frumoasă în toată splendoarea ei, prin puterea ta. 

Când ai ajuns la apogeul creaţiei, spre slava și mulţu-
mirea Ta, ai creat oamenii.

Dar ei n-au fost recunoscători, ucigându-se și luptându-se
între ei și nimicindu-și propria seminţie, nu doar prin sabie –
dar și prin cuvinte și idei care instigă la crime și războaie și
înfrângerea celor slabi în luptă. 

Când ai creat omenirea, i-ai dat lui Cain și armele pen-
tru a-și ucide fratele. 

Oamenii pot spune pe bună dreptate că Dumnezeu ne-a
dat totul, inclusiv viaţa și moartea și puterea de a decide ce
facem cu ele, de a porni războaie și de a distruge lumea.
Dumnezeu n-o să ne asculte. Nimeni nu întreabă, însă:
«Dreptatea este de partea mea?»”
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Gerhard Saalmann, martor al celui de-al Doilea Război Mondial

Manfred Brendel, Renate Späth și Gerhard Saalmann, martori ai celui
de-al Doilea Război Mondial, în faţa elevilor intervievatori 
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Ruinele orașului Monte Cassino după luptele dintre 17 ianuarie
și 18 mai 1944

Pagube produse de bombardarea orașului Coventry: pe 14 noiembrie
1940, aviaţia germană a lansat cel mai devastator atac aerian

din timpul celui de-al Doilea Război Mondial



Renate SPÄTH (născută MINNING):
RAIDURI AERIENE ȘI BOMBARDA-

MENTE LA SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI

Sex: Feminin 
Anul nașterii: 1932
Religie: Creștină – Romano-catolică
Familie: tata, mama, 2 surori mai mari, 1 frate mai mare
Locuiește în Herford din 1936

R.S.: „Acum am să-ţi descriu cea mai urâtă zi din
viaţa mea. Unda de șoc de la minele aeriene a distrus
copacii și în fundal se putea vedea biserica Neustädter,
care era deja distrusă. Cel mai mare pericol a fost în ziua
de 3 martie 1945. Mama mea ieșise după micul dejun
să ia cupoanele de raţii de la instituţia responsabilă,
care se afla într-o școală. Dar s-a întors curând, fără să
le fi luat. Un oficial a spus că avioanele inamice se
apropiau. Cetăţenii au fost nevoiţi să se întoarcă ime-
diat la casele lor. Într-adevăr, alarma antiaeriană s-a
declanșat curând. Eu am vrut să-mi vizitez o prietenă,
Baerbel, într-o casă vecină, și am trecut printr-un gard
viu, peste scările exterioare ale pivniţei. Imediat după
vizită am vrut să mă întorc acasă, dar mama lui Baerbel
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a spus: «Nati, nu poţi să pleci acum. Avioanele sunt
deja deasupra noastră.» Așa că eram extrem de speriată
și familia mi-a fost despărţită în această situaţie oribilă:
tata la postul lui în barăci, sora mea mai mare era re -
par tizată să ajute la biroul dentistului din barăci,
fratele meu lupta pe frontul rusesc, iar mama și cea -
laltă sora a mea erau acasă. Eu eram singură.

În buncărul anti-aerian de la Goerbes mai erau
vecinii Vehmeier, niște refugiaţi drăguţi din zona Ruhr,
mama lor, Baerbel și fraţii ei. Tocmai când m-am așezat
lângă copii pe pământ, un zgomot asurzitor s-a făcut
auzit, urmat de o detonare așa de puternică încât gea-
murile pivniţei s-au cutremurat. O bombă incendiară
tocmai căzuse în protecţia anti-șrapnel. Niște apără-
toare de beton fuseseră înălţate în faţa ferestrelor, iar
bomba a căzut între ele și a explodat. Și apoi am stat și-am
aș teptat: … err, err. Peretele hornului după care ne as-
cun sesem ne-a protejat de fosforul care zbura prin jur.
Și apoi a fost o explozie uriașă. Doamna Vehmeier a în -
ceput să spună «Tatăl nostru». Ne-am alăturat ei și am
avut și o rugăminte: «Doamne, nu lăsa moartea noas-
tră să fie lentă». Ce se întâmplase? O bombă foarte,
foarte explozivă aterizase pe strada din faţa casei. Cam
la 25 de metri, sau la doar 20 de metri de locul unde
eram noi. Casa s-a înălţat. Când s-au încheiat bombar-
damentele s-a lăsat o liniște peste tot; am vrut să mă
întorc acasă cât mai repede, dar mama lui Baerbel mi-a
spus că vorbise deja cu mama mea. Nimeni nu fusese
rănit acolo. Copiii au fost nevoiţi să rămână în pivniţă
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până se clarifica situaţia. Am aflat mai târziu ce în -
semna acest lucru. 

În casa familiei Woelke au fost două incendii: unul
în pod și unul în mica sufragerie. Ele au fost stinse cu
ajutorul întregului cartier. După acest incident copiii
au putut să iasă din pivniţă. În liniște și îngrĳoraţi ne-am
uitat la ruinele din jurul nostru, dar eram recunoscători
că puteam să ne strângem în braţe fără să fim răniţi. În
grădini am găsit multe cratere de la bombe. Am numă -
rat 70 de găuri în grădina noastră. În grădina vecinului
era un obuz nedetonat, iar a doua zi experţii chemaţi
acolo l-au dezamorsat. Noi, copiii, ne-am uitat de la o
distanţă sigură. Și casa noastră fusese afectată. Feres -
trele erau distruse în cea mai mare parte, grădina din
faţă devastată și camerele distruse. Toate cablurile fuse -
seră sfâșiate, așadar nu aveam nici electricitate, nici
gaz, nici apă. Craterul era mare de 6 metri. Am reușit
să luăm apă de la domnișoara Rosenberg, o femeie în
vârstă care locuia într-o căsuţă mică din cartierul nos-
tru. (…) De atunci încolo, lucrurile au început să se îm-
bunătăţească.” 

Î: „Ce înseamnă războiul din punctul dumnea -
voastră de vedere?”

R.S.: „Războiul înseamnă nebunie care devine fizică.
A lăsat pe mulţi oameni cu cicatrici adânci. În multe
cazuri oamenii au fost traumatizaţi și nu au putut nici
măcar să vorbească despre ceea ce au trăit, pentru că asta
însemna să retrăiască experienţa în timp ce povesteau.”
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După raidul aerian de lângă Bünde

Case devastate în cartierul lui Späth, anul 1945
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Barăci în Herford construite în anii 1930 de tatăl lui Späth

Martorul Renate Späth în prima ei zi de școală în 1939 –
Semnele de pe tablă sunt litere din alfabetul Sü�erlin care era predat

în Germania începând cu anul 1935



Manfred BRENDEL: 
MANIPULAREA TINERILOR, 

EXPERIENŢE DIN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Sex: Masculin
Anul nașterii: 1930
Domiciliul în cel de-al Treilea Reich: Suburbia orașu-

lui Breslau/Wroclaw, Schlesien/Silesia, Germania (Po -
lo nia de astăzi)

Domiciliul actual: Bünde, Germania

Î: „Copiii erau excluși de la școală dacă nu se ală-
turau tineretului hitlerist?”

M.B.: „Era practic imposibil să nu te alături tinere-
tului hitlerist. Au fost cazuri în care părinţii nu erau
deloc de acord, fie din motive ce ţin de religia creștină,
fie erau de stânga - comuniști. Dacă părinţii spuneau:
«Co pilul meu nu va deveni un băiat de-al lui Hitler,
poţi să-ţi iei gândul», el nu era primit la școală și nici
nu putea primi o educaţie într-o școală de meserii.”

Î: „Acest fapt avea consecinţe grave?”
M.B.: „Da, bineînţeles. Părinţii mei nu erau intere-

saţi de politică, iar pentru ei nu conta în ce partid eram.
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Aș fi intrat și eu în partidul lui Hitler dacă războiul mai
dura vreo 2-3 ani, m-aș fi înscris și eu în SS sau în ori-
care altă ramură a armatei.”

Î: „Deci erau atât de îndoctrinaţi, încât…”
M.B.: „Da.”
Î: „Pentru dumneavoastră, ca băiat, războiul era o

mare aventură, încercând să supravieţuiţi fiecărei
zile?”

M.B.: „Exact, bineînţeles. Și eram supărat că nu
aveam încă 18 ani și nu puteam încă merge la război,
nu puteam deveni încă soldat. Acesta era cel mai glorios
lucru pe care puteai să-l faci: să mori pentru ţara ta.”

Î: „Nu aţi observat că sufereaţi pierderi majore, au -
zeaţi doar mesajele despre victorie?”

M.B.: „Ba da, primul moment de cotitură a fost Sta -
lingrad, în 1943. Când totul s-a dus naibii, atunci s-a aflat
că mulţi soldaţi au murit. Din satul nostru 5 sau 6 oa-
meni au murit la Stalingrad, și erau 500 locuitori de
toţi. Informaţiile erau deja controlate de Partid, așa că nu
ajungeam să știm prea multe, ca să nu manifeste lumea. 

Oricum, un lucru e sigur, cei care nu se conformau …
nu poţi să-ţi imaginezi așa ceva în zilele noastre, cred
… când cineva spune azi: «Și totuși, aţi fi putut să vă
opuneţi» … Deci din generaţia mea nimeni nu s-a gân-
dit să facă ceva împotriva curentului. Tot ceea ce am
făcut părea just atunci. Când s-a terminat războiul, ochii
ni s-au deschis. […] 

O mamă l-a întrebat pe un ofiţer german: «Spune-mi,
te rog, domnule maior, se termină curând blestematul
ăsta de război?» Ofiţerul a răspuns: «Dragă doamnă,
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fii bucuroasă pentru fiecare zi de război, pentru că pacea
va fi oribilă.»

Și, într-un fel, a avut dreptate. Pacea a fost oribilă,
cel puţin la început, din moment ce noi am fost în-
vinșii. Atâta timp cât războiul a durat, am fost hrăniţi,
dar după aceea – nimic! …”

Î: „Ce ne puteţi spune despre serviciile medicale, în
timpul fugii și în general? Spitalele...”

M.B.: „Doctorii încercau … servicii? Dar … nu mai
era nimic acolo. Nu te costa nimic.”

Î: „Dacă cineva era bolnav, era pierdut?”
M.B.: „Da, atunci erai dus. Rudele trebuiau să aibă

grĳă de tine și te puteai considera norocos dacă aveai
șansa să găsești un doctor. Dar așa cum am spus, fiind
copil nu realizam toate astea. Cred că nu mă afecta
nimic din toate lucrurile astea. Privind înapoi, am
ajuns la această concluzie.”
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Centrul Stalingradului, după eliberare

Varșovia, capitala Poloniei, devastată, ianuarie 1945



Hedwig BIERMANN: 
REFUGIAT GERMAN ÎN ANII 1945-46

DIN SILEZIA (SCHLESIEN), 
POLONIA DE ASTĂZI

Sex: Feminin
Anul nașterii: 1932
Domiciliul în timpul celui de-al Treilea Reich: Schle-

sien (Silezia), Germania (zonă aflată în prezent pe teri -
toriul Poloniei)

Domiciliul în prezent: Bünde, Germania

Doamna Biermann: „(…) și atunci, așa cum am spus,
am venit la Prachatice [în Cehia de astăzi]. Și ne-am
așezat în faţa unei școli. Și apoi au venit americanii.

Elev: „Vreţi să spuneţi că au venit din cealaltă parte?”
Doamna Biermann: „Da, în Bavaria se răspândea

febra tifoidă, deci nu puteam merge acolo. Americanii
ne-au urcat în camioane din nou și ne-au trimis la Bud-
weis. Ei bine, acolo erau rușii. Dar nu ne-au trimis doar
pe noi, ci și pe soldaţi. Deoarece în Prachatice, ţin
minte, erau și soldaţi germani. Și ei au fost trimiși la
Budweis. Și, deci, eram în Budweis, sau în ‘Schü�bo-
den’ (‘orașul cu pietriș’) cum îi spuneau cei mai în
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vârstă, într-o clădire agricolă mare. Noi am fost primii
care au sosit și am ales un locușor să stăm, deoarece
nu știam cum să mergem mai departe. Și, așa cum am
spus, americanii i-au trimis aici pe soldaţii germani.
Primii dintre ei s-au ascuns printre refugiaţi. Acolo,
refugiaţii le-au dat niște haine civile, ca soldaţii să-și
poată arunca uniformele și să se ascundă printre ei.
Mai târziu am auzit că cehii i-au prins pe drum. Ce s-a
întâmplat pe urmă, nu știu. N-am auzit decât lucruri
oribile.”

Elev: „Ce s-a întâmplat apoi?”
Doamna Biermann: „Apoi am plecat mai departe

fără sora mea, și am mers către vest, în tabăra ‘Fried-
land’. Știi ce înseamnă, nu-i așa?”

Profesorul: „O mare tabără pentru refugiaţi, unde
puteau să rămână. Ce aveaţi voie să luaţi cu voi?”

Doamna Biermann: „Doar ce puteam duce … Doar
ce puteam duce era permis. Și apoi am putut intra in
‘Friedland’. «În sfârșit», ne-am zis, «putem ajunge în
vest». La momentul acela știam că fratele meu mai
mare era în vest, dar acesta a fost finalul poveștii de
aici: tabăra era supra-aglomerată. A trebuit să plecăm
din nou și am ajuns în zona Saxony-Anhalt, la
‘Bermburg’. 

Elev: „Pe teritoriul rus.”
Doamna Biermann: „Ajunseserăm iar într-o tabără,

dar de-acolo ne-au răspândit în diferite sate. Așa că în
noiembrie 1946 eram în ‘Neudorf’. Acolo ne-am oprit.
Am intrat într-o cameră care ne-a fost repartizată. Era
foarte frig , iarna a fost grea. Și era în noiembrie. 
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Herr Kura: „Da, a fost o iarnă oribilă. A fost una din
cele mai reci ierni ale secolului XX, cu temperaturi de
minus 20 de grade Celsius timp de câteva săptămâni.”

Doamna Biermann: „Nu era nici măcar o șansă să
încălzim camera. Chiar și în timpul zilei puteam sta
doar în pat, pentru că acolo era măcar puţintică căl-
dură. Dar am avut noroc de faptul că într-o cameră ală-
turată a fost o familie care a decis să plece spre vest și
camera lor se putea lesne încălzi. Așa că am luat și
camera aceea, din moment ce eram 4 persoane.”

Elev: „Casa în care aţi stat era una privată?”
Doamna Biermann: „Da, era o locuinţă privată.”
Elev: „Cum s-au purtat locatarii cu voi?”
Doamna Biermann: „Nu întreba!”
Herr Kura: „Da! Asta a fost o experienţă pe care

mulţi au trăit-o.”
Doamna Biermann: „Eram trataţi ca ţiganii, da, fix

ca ţiganii!”
Herr Kura: „Mama mea mi-a spus același lucru, și

ea a fost tratată ca o ţigancă.”
Doamna Biermann: „Ca ţiganii: ei n-au nimic, n-au

avut niciodată, dar se poartă de parcă ar fi avut ceva.”
Elev: „Ce puteţi să-mi spuneţi despre școala din

acea vreme?”
Doamna Biermann: „Primul lucru pe care a trebuit

să-l fac a fost să merg la școală. Și casa în care stăteam
era chiar lângă ea. În următoarea zi eu și tatăl meu am
mers la școală, pentru că nu mai fusesem la cursuri din
noiembrie 1944 până în noiembrie 1946.”

Ascultă trecutul: 
Mărturii din al Doilea Război Mondial

99



Elev: „Aș vrea să ne întoarcem la cazare. Trebuia
să împărţiţi cada și toaleta. La fel era și cu bucătăria și
celelalte camere?”

Doamna Biermann: „Cadă? Nu exista cadă. Era o
casă mare, unde am stat, dar nu avea cadă, ci doar
toaletă. Iar la parter era un dentist. Avea un cabinet
acolo, a fost forţat să lase în urmă casa din Magdeburg,
din cauza bombardamentelor, de aceea stătea aici. Iar
la ultimul etaj locuia soţia proprietarului. Acolo stătea
soţia, și a trebuit să cedeze două din camerele ei: una
pentru noi, cea pe care nu puteam s-o încălzim, și cea
care putea fi încălzită.”

Elev: „V-aţi spălat la lighean, nu-i așa?”
Doamna Biermann: „Bineînţeles, măcar aveam un

robinet în sală. Era apă curentă. În camera pe care am
primit-o erau două paturi și un șifonier. Astea erau
condiţiile în care locuiau patru persoane. Stai un pic,
patru? Nu, eram cinci, nu patru. Sora mea a venit prin
1947, a stat cu noi.”

Elev: „Cum aţi ajuns în Bünde?”
Doamna Biermann: „În 1953, prietena mea din școală

a venit să ne viziteze din nou, și mi-a spus: «Ce naiba
mai cauţi aici?» I-am spus: «Da, ai dreptate.» Și ea a
zis: «Păi, hai să stai cu mine.» Și m-am mutat.”

Elev: „Și uite-așa aţi început o nouă viaţă.”
Doamna Biermann: „Da. Așa că i-am spus mamei:

«Mă duc cu Inge. Și nu mă mai întorc.» Mama: «Nu
poţi să faci asta!» Eu am spus: «Ba da, n-o să mă mai
întorc! În ziua când voi împlini 21 de ani voi pleca. Așa
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n-o să mai poată da vina pe tine.» Și așa am ajuns în
Bünde în 1953, la a 21-a mea aniversare.”
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Pe 10 iunie 1944, satul Oradour-sur-Glane, din zona Haute-Vienne
din Franţa ocupată de naziști, a fost distrus

Elevi prezentându-și partea de proiect într-un cadru organizat în
Bünde – martori ai celui de-al Doilea Război Mondial pot fi observaţi

în primul rând
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Pe 10 iunie 1942 guvernul nazist german a anunţat că a distrus
micul sat Lidice, pe atunci în Cehoslovacia, ucigând toţi bărbaţii și

aproximativ 52 de femei



Ernst TILLY:
„A PIERDE TOTUL”, REFUGIAT 

ÎN BÜNDE

Sex: masculin
An/locul nașterii: 1937, lângă Breslau (Wroclav, Polonia)
Religie: Creștină – Romano-catolică
Domiciliul în timpul socialismului: Breslau (Wroclav,

Polonia)
Au fost părinţii membri ai unei organizaţii naziste? nu

(…)
Alina: „Sfârșitul războiului l-aţi văzut ca pe o în-

frângere sau o eliberare? Presupun că mai degrabă ca
pe o înfrângere…”

Dl Tilly: „Păi, aveam sentimente contradictorii. Ne
pierdusem ţara și eram goniţi din nou din noua noastră
casă la sfârșitul războiului. Nu știam încotro s-o apu -
căm și apoi am ajuns într-un oraș distrus în totalitate,
pe care nu-l mai văzusem înainte. Și pe deasupra, îmi
pierdusem și cel de-al doilea frate. Eu aveam 8 ani, el
avea 6. Fusese partenerul meu de joacă, fiindcă ceilalţi
fraţi și surori erau prea mici; deci am perceput lucrul
acesta ca pe o catastrofă personală, pentru că am fost
bombardaţi de două ori și iar a trebuit să plecăm. Dar,

Ascultă trecutul: 
Mărturii din al Doilea Război Mondial

103

Anna-Tabea Thimm



în același timp, sfârșitul războiului a fost o eliberare și
o ușurare, pentru că tatăl meu s-a întors de pe front.
Când tata a fost recrutat, eu aveam un an și jumătate.
După aceea l-am mai văzut doar în timpul unor per-
misii extrem de scurte. Și apoi l-am cunoscut cu ade-
vărat după război, de fapt, la începutul anului 1946,
când aveam aproape 9 ani.

Așa că m-a afectat foarte tare când tata a murit,
acum 25 de ani, și n-am putut dormi nopţile și așa mai
departe – mai mult decât la moartea mamei, 10 ani mai
târziu. Am avut o relaţie foarte strânsă cu tata și am
suferit foarte mult.

Și pe de altă parte, am înţeles că sfârșitul războiu-
lui înseamnă eliberare, bineînţeles, pentru că în sfârșit
puteam trăi în democraţie. Democraţie nu doar pentru
întreaga ţară – departe, în Bonn (capitala Germaniei
estice între 1949-1990), mai erau VIP-uri, baștani, așa
cum erau numiţi pe atunci –, ci mă gândesc la demo -
craţia care era în școli.

Distanţa dintre elevi și profesori s-a mai redus într-o
anumită măsură. Totul a început cu înștiinţarea din par -
tea unor profesori că elevii nu mai trebuiau să-i salute
folosind titluri și ranguri, ci mai degrabă numele. Așa
a făcut și directorul. Totuși, mai existau câţiva profe-
sori în vârstă cărora le era dor de «vremurile de odini -
oară». Pe aceia trebuia să-i salutăm mereu pe stradă
când mergeam la școală. Ne-am răzbunat pe unul dintre
ei: se plânsese că noi nu ne descopeream capetele când
îl salutam. Așa că ne-am așezat în șir și l-am salutat pe
rând. Și el a trebuit să-și dea jos pălăria iar și iar. După
o săptămână a venit la școală cu o beretă… 
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Deci am putut să încercăm și lucruri noi – chiar a
fost o eliberare de vechile obiceiuri și structuri.

Întotdeauna am admirat generaţia așa numită
Trümmerfrauen (femeile ruinelor), generaţia mamei mele
și a vecinelor ei, care au reconstruit Germania fără aju-
torul bărbaţilor. Din steaguri vechi au cusut cearșafuri
și alte lucruri folositoare. Au modificat haine, au împletit
pentru familiile lor. Și-au hrănit copiii prin cele mai
simple mĳloace. Chiar și astăzi îmi place supa cremă de
mazăre sau cea de linte sau clătitele cu cartofi și cu
bucăţi de șuncă. Amintirile din copilărie apar în aceste
momente. Da, cam asta am avut de spus despre senti-
mentele amestecate.”

Ascultă trecutul: 
Mărturii din al Doilea Război Mondial

105

Domnul Tilly își începe prezentarea pe 16 aprilie 2016
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Dresda, după bombardamentul 
dintre 13 și 15 februarie 1945

Bătălia Ro�erdamului, care a început pe 10 mai 1940, s-a terminat
cu bombardarea Ro�erdamului pe 14 mai 1940
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TURCIA ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Turcia nu a fost activ implicată în al Doilea Război
Mondial; a rămas neutră. Ţara a suferit enorm ca ur-
mare a Primului Război Mondial şi în ciuda faptului că
atât Aliaţii, cât şi Axa au încercat să angajeze Turcia în
război de partea lor, Ismet Inönü, preşedintele ţării pe
perioada celui de-al Doilea Război Mondial, a crezut cu
tărie că ţara sa trebuie să stea departe de război pentru
a evita suferinţele ulterioare. Turcia a reuşit să rămână
neutră până în ultimele mo mente ale celui de-al Doilea
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Război Mondial, încercând
să menţină o distanţă egală
faţă de ambele părţi com-
batante. Cu toate acestea,
ţara nu a putut să îşi men -
ţină neutralitatea până la
sfârşitul războiului, astfel
încât pe 23 februarie 1945
Turcia a declarat război Ger  -
maniei şi Japoniei, o pre -
condiţie necesară pentru
participarea la Conferinţa
Organizaţiei Internaţio nale,
organizată la San Francisco
în aprilie 1945, în urma
căreia a rezultat Organizaţia Naţiunilor Unite. Turcia a
devenit astfel unul dintre cei 51 membri fondatori ai
acestei organizaţii mondiale. Trebuie amintit faptul că
trupele turceşti nu au fost activ implicate în luptă în
timpul războiului, ţara păstrându-şi statutul de non-
beligeranţă până la data de 14 august 1945 – ziua în
care războiul a luat sfârşit prin capitularea Japoniei.
Prin diplomaţia iscusită a preşedintelui Ismet Inönü
care s-a fundamentat pe balanţa în continuă schimbare
a puterii pe perioada războiului, Turcia a supravieţuit
unei conflagraţii care a ucis zeci de milioane de oameni
în toată lumea fără a pierde un singur cetăţean.

Deşi Turcia a rămas neutră pe aproape întreaga
durată a celui de-al Doilea Război Mondial, urmările
nefaste ale războiului au fost resimţite profund pe întreg
teritoriul ţării. Cel mai mult s-a resimţit lipsa alimentelor,
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pâinea fiind raţionalizată, urmată de introducerea unor
măsuri stricte de securitate, cum ar fi restricţiile pri vind
deplasările şi reducerea consumului de electricitate.

.
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Roosevelt, Inönü şi Churchill la a Doua Conferinţă de la Cairo, 1943





Nazife KAPLICA:
ÎN TIMP CE BĂRBAŢII SE ÎNROLAU ÎN

ARMATĂ, FEMEILE ARAU PĂMÂNTUL…

„Familia noastră era destul de numeroasă în anii
’40. Aveam doi fraţi și două surori. Aveam o fermă în
Kırklareli, un orășel aflat în apropiere de graniţa cu
Bulgaria, în vestul Turciei. Bărbaţii arau câmpul și fe-
meile strângeau recolta. Când a izbucnit răz boiul, gu-
vernul a anunţat că toţi bărbaţii erau nevoiţi să se
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înroleze în armată. Așadar, bărbaţii au plecat să lupte
pentru independenţa naţiunii noastre. La scurt timp
după aceea, nouă ne-a revenit responsabilitatea de a
ara pământul. Ne chinuiam să facem faţă volumului
de muncă, ca să mai reducem din starea de alertă.
Ocazional, era foarte greu să găsim ceva de mâncare.
În plus, trăiam cu teama constantă de a ne pierde
rudele. Primeam continuu vești proaste despre război
și despre participarea Turciei în el. Dar, ca orice lucru,
războiul a avut un final și pentru noi s-a terminat cu
reunirea familiilor noastre.”
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Fatma ÖZSAN:
TRAVERSAREA UNEI PERIOADE DIFICILE

„Numele meu este Fatma Özsan și sunt dintr-un
loc numit Mu�alıp de Eskişehir, un oraș aflat lângă
capitală (Ankara). Aveam 19 ani și soţul meu pe nume
Şefik avea 24 de ani când a început al Doilea Război
Mondial. Aveam de asemenea o fiică, Ayşe, care avea
aproximativ un an jumătate.

Am trăit niște vremuri foarte grele. Ţin minte că
pâinea era raţionalizată și grâul nu se găsea prea des.
Muncitorii erau plătiţi cu o liră turcească pe zi și preţul
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unei pâini era tot o liră. Cei care aveau cartelă pentru
raţie primeau zahăr și pâine, în funcţie de numărul
membrilor familiei.

În comparaţie cu cei care trăiau la oraș, noi o du -
ceam mult mai bine la ţară. Nu aveam haine noi, dar
aveam destulă făină să facem pâine, aveam vaci de
muls și destule găini care făceau ouă. Nu aveam atât
de mult încât să ne permitem să facem risipă, dar din
când în când cei de la oraș veneau la noi și voiau să ia
ouă și lapte. Și noi îi ajutam.

Noi nu am participat în război, dar acesta bătea la
ușa noastră. Războiul putea să se extindă în toată Tur-
cia oricând. Guvernul începuse să stocheze alimente,
mai ales grâu, și alte tipuri de provizii în eventualitatea
unui război. Aveau de gând să ofere populaţiei grâul
necesar pentru pâine și însămânţare pentru anul care
venea și restul să-l stocheze. O parte din bovinele noas-
tre au fost date guvernului, ca taxă, și, de asemenea,
am plătit taxe foarte mari pentru cele rămase în pro-
prietatea noastră. 20 de kilograme de grâu erau plătite
ca taxă pentru fiecare pereche de bovine.

Oamenii plantau cartofi și grâu în curtea din spa -
tele casei. Chiar și curtea școlii era folosită ca teren de
plantat. Pâinea nu era niciodată proaspătă. Era vândută
stătută, pentru a reduce consumul. 

Era interzis să folosim lumina seara, trebuia să-i re-
ducem intensitatea sau să o stingem. Ne era frică de un
posibil atac aerian. Din fericire, războiul s-a terminat
fără ca noi să participăm. Nici nu pot să-mi imaginez
ce s-ar fi întâmplat dacă am fi intrat în război...”
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Aziz GÜRBÜZ:
TRĂIND CU POVARA FRICII 

„Nu-mi amintesc să fi trecut prin momente grele
în familie sau poate că părinţii m-au ferit de acele mo-
mente, ca să simt că totul e bine. Fiind copil, căci aveam
șapte sau opt ani, nu înţelegeam prea multe din ceea ce
se întâmpla în lume. Eram singur la părinţi atunci.
Tatăl meu lucra pe un salariu bun pentru vremurile
acelea. Dar din când în când auzeam despre alţi oa-
meni care aveau o viaţă dificilă. Erau nevoiţi să-și dea
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recoltele și bunurile guvernului, din cauză că în orice
clipă ţara putea intra în război. Ismet Inönü, ‘conducă -
torul naţiunii’ pe atunci, se gândise că era o idee bună
să stocheze mâncarea, având în vedere situaţia în care
se afla ţara noastră. Așadar, o mare parte din mâncare
era dată pe baza unui card de raţie. Toată lumea știe
că pâinea, de exemplu, era raţionalizată. Îmi amintesc
că oamenii stăteau la cozi interminabile pentru o pâine
neagră, fără gust. Într-o zi, când ne întorceam pe jos
de la școală, tatăl meu mi-a spus de ce ţara noastră era
în suferinţă și de ce oamenii trebuiau să aștepte atât la
coadă pentru o pâine care nici măcar nu avea gust bun.

Și acum îmi amintesc nopţile și serile pe care le pe-
treceam cu lumina stinsă, stând pe întuneric. La în-
ceput mă supăram pe părinţii mei și nu înţelegeam de
ce trebuia să stingem lumina. Înainte de război, pentru
mine, nopţile cu întuneric existau doar când se lua
curentul. În timpul nopţilor fără lumină în casă sim -
ţeam o stare de neliniște și stăteam pe genunchii mamei.
Din când în când, tatăl meu aprindea o lumânare și
încerca din greu să lucreze cu documentele de la ser-
viciu la lumina ei. Mama spunea povești, însă teama ce
licărea în inima mea mă împiedica să le ascult cu tot
interesul. Deși curentul se întrerupea doar în anumite
nopţi, noi evitam să aprindem lumina cam tot timpul.
Toţi trăiam cu frica interminabilă de război, iar părinţii
și cei mai în vârstă au trăit toată viaţa cu povara acestei
temeri. La evenimentele din familie problema războiu-
lui apărea mereu în discuţie și toţi spuneau că întreaga
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lume devenise un câmp minat. Mulţumesc lui Dum-
nezeu că ţara noastră nu a intrat niciodată în război și
că pot sta aici să vă povestesc ce am simţit în acea pe-
rioadă. Sper ca tu, micuţul meu, să nu treci niciodată
prin vremurile grele prin care am trecut noi.”
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Ümit Sönmez ATEŞ:
RĂZBOIUL A ADUS O MULŢIME 

DE MĂSURI DE AUSTERITATE 

„Eram trei fraţi pe atunci. Familia mea abia făcea
destui bani înainte de al Doilea Război Mondial, iar
după izbucnirea lui a devenit din ce în ce mai greu să
ne întreţinem, mai ales din cauza măsurilor de auste -
ritate. Aveam o singură pâine, pe care o împărţeam la
cină și noi, copiii, ne certam între noi pentru ea. Îmi
amintesc feţele pline de tristeţe ale părinţilor mei în
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acele zile, căci li se părea de neconceput să ajungem să
ne certăm din cauza unei linguri de mâncare. Mi-a luat
ceva timp, câţiva ani, până am devenit destul de mare
încât să înţeleg cu adevărat dificultăţile prin care a tre-
cut familia mea.

Deoarece nu erau destule provizii de mâncare în
ţară, pâinea nu conţinea toate ingredientele necesare.
Încă mă întreb cum am reușit cu toţii să supravieţuim
acelor ani consumând doar alimente cu carbohidraţi.
Probabil parţial datorită murelor pe care le luam din co -
paci în timp ce jucam fotbal în stradă.

Din punctul meu de vedere, sărăcia și foametea au
fost cele două mari probleme care m-au marcat cel mai
mult în acea perioadă. Datorită acelor poveri, pâinea
are o însemnătate deosebită pentru mine și de aceea le
amintesc tot timpul nepoţilor mei că trebuie să fie re-
cunoscători pentru tot ceea ce au.”
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Metin KIRVANOĞLU:
„FII MULŢUMIT CU PÂINEA PE CARE

O AVEM…”

„Chiar dacă Turcia nu a fost direct implicată în al
Doilea Război Mondial, a trecut prin momente dificile.
La începutul războiului aveam 3 sau 4 ani. Nu-mi amin -
tesc prea multe despre război, dar amintirile care sunt
încă vii sunt cu familia mea încercând din răsputeri să
ne descurcăm în condiţiile grele de atunci. Situaţia fi-
nanciară a familiei mele era mai bună comparând cu
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alte familii. Tatăl meu era fermier și își cultiva propriul
pământ; așadar, înainte de război, puteam să ne des-
curcăm destul de ușor. Îmi amintesc de asemenea că
tatăl meu i-a ajutat pe cei care aveau nevoie în peri -
oada războiului. 

Guvernul de atunci a instituit o taxă numită «taxă
pe bogăţie» pentru a contribui la economia ţării. În
timpul implementării acestei taxe majoritatea bunuri -
lor populaţiei au fost luate în proprietatea statului.
Nici o împotrivire nu era tolerată și cei care refuzau să
plătească erau pedepsiţi sau chiar se punea sechestru
pe bunurile lor. 

Având o situaţie financiară bună, familia mea a avut
multe probleme din cauza măsurilor drastice luate în
timpul războiului. Majoritatea bunurilor aflate în pose -
sia noastră au fost confiscate. În unele zile nu puteam
găsi nici măcar jumătate de pâine, de aceea uneori nu
mâncam toată pâinea pe care o aveam într-o singură
zi. Tatăl meu ne spunea că trebuie să ne mulţumim cu
ce avem și să fim recunoscători pentru pâinea de pe
masă.”
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AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
ÎN REGATUL UNIT

Urmările celui de-al Doilea Război Mondial au
avut un impact de lungă durată asupra identităţii
naţionale a Regatului Unit. Acest lucru s-a aplicat și la
școala noastră. În sala de întruniri de la The Interna-
tional School avem un panou de onoare care comemo-
rează numele foștilor elevi sau angajaţi care și-au dat
viaţa pentru apărarea libertăţii noastre în timpul celor
două războaie mondiale.

Winston Churchill
Winston Churchill a

fost liderul nostru în timp
de război și a reușit să ţină
ţara unită în ciuda piedi-
cilor continui când, uneori,
totul părea pierdut. Mulţi
de la școala noastră i-au
vizitat buncărul din Lon-
dra, de unde a condus războiul.

Dunkirk
În faţa avansării naziste în Europa din 1940, urmat

de colapsul rezistenţei franceze, într-o perioadă de o
săptămână, la sfârșitul lui mai și începutul lui iunie,

Ascultă trecutul: 
Mărturii din al Doilea Război Mondial

127

Winston Churchill – „Niciodată,
niciodată, niciodată să nu renunţi!”

Neil Mackintosh



338.226 soldaţi au fost evacuaţi din Franţa. Deși o în-
frângere, această evacuare a permis Marii Britanii să
continue să se apere, să-și revină și să continue lupta.
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Bătălia Marii Britanii
De pe 10 iulie până pe 31 octombrie 1940, Forţele

Aeriene Regale Britanice (RAF) au dus o bătălie disperată
pentru controlul spaţiului aerian de deasupra Marii
Britanii. Churchill a numit-o Bătălia Marii Britanii. Câș -
tigarea acestei lupte i-a împiedicat pe naziști să lanseze
o invazie a Marii Britanii din Franţa.

Blitz-ul
Când naziștii nu au reușit să distrugă RAF, și-au

schimbat tactica și au bombardat fabrici, porturi și
orașe. Acest eveniment a rămas cunoscut în Regatul
Unit sub numele de Blitz – Războiul fulger. De pe 7 sep-
tembrie 1940 (la un an de la începutul războiului), Lon-
dra a fost bombardată de aviaţia germană (Lu�wäffe)
timp de 57 de nopţi consecutive. Peste un milion de
case londoneze au fost distruse sau avariate și peste
40.000 de civili au fost uciși, aproape jumătate din ei
în Londra.
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Bătălia Atlanticului
Bătălia Atlanticului a fost cea mai lungă campanie

militară continuă a celui de-al Doilea Război Mondial,
ce a ţinut din 1939 și până la înfrângerea Germaniei în
1945. În calitate de ţară-insulă, Regatul Unit era foarte
dependent de importuri. Necesarul era de peste un mi -
lion de tone de produse pe săptămână pentru a putea
supravieţui și lupta. Winston Churchill a spus: „Bătălia
Atlanticului a fost un element dominant de-a lungul
războiului. Nici o clipă nu puteam uita că tot ce se în-
tâmpla în altă parte, pe pământ, în apă sau în aer, de-
pindea, în final, de rezultatul acestei bătălii.” Aliaţii au
pierdut 36.200 marinari militari, 36.000 marinari comer -
ciali, 3.500 vase comerciale și 175 nave de luptă.
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Nu doar Europa
Forţele armate ale Regatului Unit au luptat nu doar

în Europa și în Atlantic, dar și în mare parte din restul
lumii: Africa de Nord, Orientul Mĳlociu, Cornul Africii,
Asia de Sud-est, Oceanul Pacific, Oceanul Arctic.

Ziua Z (Ziua Debarcării în Normandia)
Pe 6 iunie 1944, forţele britanice s-au întors pe con-

tinentul european. Trupe britanice și canadiene au de-
barcat pe trei din cele cinci plaje. 83.115 soldaţi bri ta nici
și canadieni au ajuns în prima zi.

Tot imperiul a luptat
Tot imperiul britanic a fost implicat în război, in-

clusiv dominioanele: Marea Britanie – 5 milioane, Ca -
nada – 629.000, Australia – 413.000, Noua Zeelandă –
128.500, India – 1.440.500, Africa de Sud – 136.000.
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Africa
Pe lângă dominioane, și coloniile au furnizat militari

de ambele sexe pentru luptă. Acestea au inclus restul
teritoriilor britanice din Africa. De exemplu, erau puș-
cași africani din Rhodezia care se luptau cu japonezii
în junglele din Burma. Rhodezia se numește astăzi
Zimbabwe. 

Indiile de Vest
Pe lângă cei din Africa, și soldaţi din Caraibe au

venit să lupte, precum soldaţii din Regimentul Indiilor
de Vest, inclusiv oameni din Montserrat.

India
Dominionul din India a furnizat un număr foarte

mare de soldaţi, marinari și aviatori. Mulţi dintre ei
proveneau din Pakistanul de astăzi.
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CWGC
Corpurile celor decedaţi în cele două războaie din

partea Marii Britanii și a ţărilor din Commonwealth (Co-
munitatea Naţiunilor) sunt îngropate în cimitire militare
aflate în apropiere de locul morţii, cimitire administrate
de Comisia Cimitirelor de Război a Commonwealth-ului
(CWGC). Ei gestionează cimitire, locuri funerare și
monumente în 154 de ţări din lume. Mulţi dintre bri-
tanici au vizitat aceste cimitire din Franţa și Belgia, ca
parte a studiilor dedicate Primului Război Mondial. 

Rememorare
În Regatul Unit simbolul rememorării este macul.

Ziua Armistiţiului
Pe 11 noiembrie, în fiecare an, comemorăm morţii

din toate războaiele. Aceasta este data care a marcat
sfârșitul Primului Război Mondial. Regina conduce

Ascultă trecutul: 
Mărturii din al Doilea Război Mondial

133

CWCG – Cimitir în Franţa



festivităţile naţionale de rememorare din Londra. În
toată ţara (inclusiv în școli) oamenii ţin un moment de
reculegere la ora 11, în a 11-a zi din a 11-a lună. În cea
mai apropiată duminică de data de 11 noiembrie se ţin
slujbe în biserici, iar coroane de maci sunt depuse la
monumente și morminte.

În fiecare sat
În fiecare sat din ţară există un monument al

eroilor pe care sunt scrise numele celor care nu s-au
întors din cele două războaie mondiale sau din alte
conflicte armate. Mai există plăci comemorative în bi -
serici și în multe școli sau sedii de firme.
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Steve CALLOW: 
AMINTIRI DIN TIMPUL RĂZBOIULUI

Steve Callow s-a înrolat în unitatea militară de re -
zervă teritorială împreună cu cei trei fraţi ai săi în anul
1939, atunci când părea că războiul nu mai poate fi evitat.
A fost trimis în Franţa în Corpul Expediţionar Britanic
și, până la urmă, a fost nevoit să se retragă îm preună
cu restul armatei pe plajele din Dunkirk. Își amintește
și acum șuierăturile terifiante ale bombardierelor
Stuka care îi atacau în timp ce încercau cu disperare

să-și găsească adăpost în dunele de nisip. Soldaţii ri-
pos tau cu orice armă aveau la îndemână, timp în care
mitra lierele germane secerau tot ce mișca. Steve își
amin tește imaginea terifiantă a cadavrelor soldaţilor
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mișcate de valuri înainte și înapoi. În cele din urmă, el
a fost evacuat de HMS Worchester din partea de nord a
portului. Soldaţii încercau din greu să se caţăre pe o
scară de frânghie dar tot cădeau în mare. Îşi aminteşte
şi acum cum s-a decis în câteva fracţiuni de secundă:
„Nu pot risca să păţesc la fel, m-am gândit, astfel încât
am sărit direct pe punte.”

Regimentul lui a fost trimis în Egipt, unde au fost
nevoiţi să doarmă direct pe pământ în ciuda numero -
șilor scorpioni care apăreau noaptea. Mâncarea era în-
grozitoare — adesea sendvișuri cu carne conservată de
vită (pline de nisip) și biscuiţi la cutie pe care scria „a
se consuma înainte de 1917”. Steve se simţea atât de
rău încât, la un moment dat, toţi dinţii i-au căzut.

Regimentul său a luat parte la invazia Italiei și a
sprĳinit două divizii ale armatei indiene care puneau
mare preţ pe precizia tirului acestuia. 
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Gwen THOMAS: 
MARTOR AL RĂZBOIULUI FULGER

DEASUPRA LONDREI, 1940

Gwen s-a alăturat Serviciului Teritorial Auxiliar cu
baza la Cazarma Hounslow din Londra cu puţin timp
înainte de începutul războiului, în 1939. Își amintește
că era într-o biserică când preotul a oprit dintr-odată
slujba să anunţe că s-a declarat război. Își mai amin  -
tește că slujba a fost scurtată și după câteva minute au
pornit sirenele antiaeriene. Când au ajuns la adăpos-
turi și-au dat seama că stăteau în apă până la gleznă. 
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Gwen își aduce aminte de această perioadă ca fiind
înfricoșătoare, cu soldaţi care săpau tranșee în parcuri.
Pe măsură ce războiul avansa, ameninţarea bombarda -
mentelor a devenit tangibilă, iar Gwen a fost aproape
ucisă de un avion de luptă german care mitralia cazăr-
mile. „Căram apă de la Cantină când un sergent a ţipat
către mine: «Tu nu auzi? Treci înapoi înăuntru!». Am
trântit găleţile și am plonjat pe ușă. Avionul era atât de
aproape încât puteam să văd pilotul. Trăgea necontenit
în tot ce mișca. Dacă n-aș fi sărit înapoi înăuntru, aș fi
fost ciuruită.”

Gwen își amintește cum a început războiul fulger
dar și cum a revenit în Londra într-o după-amiază de
duminică, după o vizită la prieteni, și a găsit orașul ar -
zând: „Bombardierele atacau în valuri și nu se opreau
nici o clipă. Eram realmente mânioasă, îmi doream să
fac ceva, aș fi dat orice să am o armă în mână atunci.”

Apoi ea a văzut un anunţ de recrutare a voluntarilor
pentru o unitate antiaeriană. I s-a părut că antrena-
mentul era ușor și a descoperit că se pricepea la iden-
tificarea diferitelor aeronave și a înălţimii la care erau
acestea. Gwen lucra la sistemul de control a tirului și
procesa informaţii de la alte femei înainte de a declara
tunul gata de tragere. „Am lovit un avion care a explo -
dat și s-a prăbușit în flăcări. Toate am ovaţionat mi -
nute-n șir, înainte să ne oprim și să ne gândim că acolo
în avion era un om pe care noi tocmai îl omorâsem.”
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Ron HILL:
ÎMI DOREAM SĂ FIU 

UN SOLDAT ADEVĂRAT

Ron era morar în Derbyshire și avea „o viaţă plic-
tisitoare”. Când a izbucnit războiul, el „abia aștepta să
se înroleze”. Tatăl său luptase în Primul Război Mon-
dial, astfel încât Ron i-a cerut sfatul. Acesta i-a spus să
„se înroleze undeva unde să nu fie împușcat”, cum ar
fi Corpul Militar Financiar, dar Ron i-a replicat „Dar,
tată, vreau să fiu un soldat adevărat”. 

„Așa că m-am înrolat la Grenadieri.” 

În 1942, Ron a fost trimis în nordul Africii. „Am
fost chemaţi la paradă și comandantul companiei a
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spus că are niște vești interesante — am crezut că vom
pleca acasă. «Sunteţi privilegiaţii care veţi fi prima linie
într-un atac planificat.» Mai apoi, în timpul luptelor,
un ofiţer a venit să ia comanda pentru Magazinul Mili-
tar (NAAFI) și a spus: «aveţi dreptul doar la o cutie de
Brylcreem (gel de păr) la doi oameni» — ce nebunie!“

Într-o bătălie ulterioară, în care Ron urca un deal
cu baioneta fixată, în spatele unui baraj de artilerie care
avansa lent, un obuz a aterizat în faţa lui. Umărul său
a fost lovit de șrapnel, dar n-a simţit durere, doar
amorţeală.

După ce și-a revenit din convalescenţă, Ron s-a în-
tors la regimentul său cu gradul de sergent, pentru in-
vazia Italiei. S-au confruntat cu o opoziţie acerbă din
partea nemţilor și au fost constant implicaţi în lupte
care s-au întins pe mai multe zile, adesea fără vreo
posibilitate de a se spăla sau schimba. Vremea a fost
foarte rece și foarte ploioasă.
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Jim LONDON: 
MARTOR AL LUPTELOR
DE LA RIO DE LA PLATA

Jim s-a înrolat în Marina Regală în 1937 pentru a
vedea lumea. În 1939, nava lui, HMS Exeter, se apropia
de încheierea unui tur de 2 ani al continentelor ame -
ricane și Jim aștepta cu nerăbdare o permisie. Erau la
jumătatea drumului spre Rio de Janeiro când a fost de-
clarat război. Navei i s-a ordonat să înceapă imediat
căutarea navelor germane, care piratau navele de apro -
vizionare din Atlantic. Ca urmare, s-au alăturat Flotei
de Război a Marinei Regale, care au încolţit crucișătorul
german Admiral Graf Spee în ceea ce a rămas în istorie
ca „Bătălia de la Rio de la Plata”.
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Jim își amintește de undele de șoc produse de
tunuri, de forţa explozivă a obuzelor inamice și de mo -
dul în care Șeful de echipaj Stocker a fost ucis de un
obuz. HMS Exeter a fost extrem de avariată, mai ales
în zona forpicului, unde trei prieteni de-ai lui Jim care
se înrolaseră în marină alături de el și-au pierdut viaţa.
Totuși, Jim s-a bucurat să participe la luptă pentru că
au protejat, astfel, alte nave, iar acest fapt a fost o mult
așteptată veste bună, în condiţiile în care Aliaţii pier -
deau peste tot în rest. Jim a fost apoi transferat la o navă
de deminare în Mediterana și a patrulat sudul coastei
italiene două zile după invazia din Sicilia. „Am detectat
patru submarine. Unul a scăpat, două au fost scufun-
date și am capturat unul după ce l-am lovit cu încăr-
cături de adâncime. Acesta era italian și echipajul
habar n-avea că Sicilia fusese invadată. În plus, ei toc-
mai se schimbau cu cele mai bune uniforme ca să
meargă la ţărm.”
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Jack MADDOCKS: 
SERVIND CURAJOS 

ÎN MARINA REGALĂ BRITANICĂ

Jack s-a înrolat în Marina Regală Britanică curând
după izbucnirea războiului. A fost repartizat pe vasul
HMS Indomitable, un portavion, la Birkenhead, lângă
Liverpool. Era o navă nouă și a fost lansată la apă de
Winston Churchill. „Eram unul dintre cei mai tineri
marinari de pe navă și când Churchill a venit la mine
în timpul paradei și m-a întrebat de unde eram, i-am
răspuns că vin din Ledbury, iar el a răspuns: «Da, știu,
în Herefordshire, foarte frumoasă zona». Am fost foarte
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impresionat de el, avea prestanţă și m-am gândit că nu
vom greși sub comanda lui” .

În 1941 HMS Indomitable patrula în nordul Atlan -
ticului, căutând submarine germane. În dimineaţa aceea
tocmai lansaseră două avioane de luptă Swordfish.
Jack își aduce aminte că era de serviciu ca operator
radio: „Am detectat niște mesaje Morse în engleză, care
erau de la unul dintre avioane, prăbușit anterior în mare.
A trebuit să detectez locaţia de unde provenise semna  -
lul și apoi l-am informat pe ofiţerul de serviciu. Imediat
am fost mutat de pe puntea radio și șeful de echipaj a
preluat controlul operaţiunii. Căpitanul a decis să în-
toarcă nava pentru a recupera piloţii. Aceasta a fost o
decizie curajoasă, deoarece operaţiunea era extrem de
periculoasă — ar fi trebuit să primesc o medalie.”

Ulterior, nava a fost trimisă în Caraibe, la teste, și
o eroare de navigaţie a dus la impactul cu un recif de
corali. „Toate cădeau în jur. Ne-am împotmolit; nava
refuza să se miște, astfel încât echipajul a încercat să o
tragă cu remorchere, dar fără succes. Prin urmare, la ur -
mătorul flux, tot echipajul împreună cu formaţia Ma -
rinei Regale s-a adunat la capătul din spate al punţii
de zbor. Pe măsură ce formaţia cânta, noi săream în sus
și-n jos, în timp ce remorcherele trăgeau. În cele din
urmă, nava s-a eliberat.” Nava a plecat apoi în Medite -
rana, unde a fost implicată într-o încercare disperată
de eliberare a insulei Malta. Erau cincisprezece nave
comerciale, trei portavioane și multe crucișătoare și
distrugătoare. Convoiul a fost atacat constant de bom-
bardiere germane cu baza în nordul Africii și în Sicilia,
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de avioane lansatoare de mine și de submarine. Nava
lui Jack a fost atacată la un moment dat de cinci
avioane Stuka și lovită de trei bombe de 500 livre
(aproximativ 250 kg). Acestea au cauzat avarii impor-
tante, au provocat incendii la bord și au ucis 64 de
marinari. 

„Era haos. Mi s-a spus să ajut la evacuarea cada -
vrelor. Șeful a spus: «pune-le în geanta de-acolo…»”
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