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PAUL RASSINIER

II. EXPERIENfiA ALTORA
(Publicat în 1950 sub titlul Le mensonge d'Ullysse)

Celor ce n-au acceptat nici patriotismul desuet ce se reduce la uræ, nici antifascismul superficial øi færæ substanflæ,
legitimat de baionetele învingætorilor…
Øi altor câtorva.

P.R.
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CAPITOLUL I
LITERATURA CONCENTRAfiIONARÆ

Din punct de vedere politic, lagærele de concentrare germane sunt depæøite. Din
punct de vedere literar ele s-au banalizat. Cedând parcæ unui impuls misterios øi
aproape de la o zi la alta, opinia publicæ se ocupæ acum de Gulag.
Conøtient de aceasæ stare de fapt, am publicat totuøi o mærturie asupra regimului concentraflionar hitlerist, riguros limitaæ la experienfla mea personalæ. Bine
înfleles, mærturia mea venea cu oarecare întârziere, ceea ce mi s-a reproøat. Recidivez acum într-o altæ formæ. Nu vor lipsi cei care vor spune cæ mæ încæpæflînez sæ
suflu contra vântului, în loc sæ-mi cer, mai întâi, iertare. Incæ din lagær, conversafliile pe care rarele noastre momente de repaos ni le permiteau erau centrate pe
trei subiecte: data probabilæ a încetærii ostilitæflilor øi øansele noastre individuale
sau colective de supraviefluire, reflete de bucætærie pentru zilele urmætoare øi ceea
ce s-ar putea numi “ bârfa ” de puøcærie, dacæ cuvântul ar avea vreo legæturæ cu
tragica realitate pe care o desemneazæ. Aceste subiecte nu ne ofereau posibilitatea
de a evada din condiflia noastræ de prizonieri. Din contræ, toate trei, separat sau
împreunæ, funcflie de timpul de care dispuneam pentru a face turul universului
nostru restrâns, se readuceau la leitmotivul cæ atunci “ când vom povesti asta…”.
Nu mai vorbesc de tonul øi de privirile înspæimântætoare ce însofleau aceastæ sentinflæ ! Neputînd depæøi trista realitate prin aceste injecflii de conøtiinflæ, mæ retrægeam în mine-însumi, martor mut ca peøtele. Instinctiv mæ raportam la Primul
ræzboi mondial, la foøtii combatanfli, la întreaga literaturæ. Faflæ de primul, al doilea
Ræzboi mondial va etala pe foøtii deportafli, întorøi la cæminele lor cu amintiri øi
mai oribile. Cale liberæ pentru anatemæ øi ræzbunare ! În mæsura în care îmi era
posibil sæ uit de mine însumi în marea dramæ care se juca, istoria, cu faimoøii
Montaigus øi Capulets, cu Armagnacii øi Bourgunzii în eternæ gâlceavæ, sarabanda
în fafla ochilor mei într-un nestæpânit dans al cuflitelor pe scena întregii Europe. Un
lucru era clar : oricare urma sæ fie soarta ræzboiului, valul de uræ ce creøtea sub
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ochii mei nu mai putea fi îndiguit. Dacæ încercam sæ mæsor consecinflele acestui
fapt, era suficient sæ-mi amintesc cæ aveam un fiu, pentru a ajunge nu numai sæ mæ
întreb dacæ nu ar fi mai bine ca nimeni sæ nu se mai întoarcæ, dar chiar pentru a
spera cæ instanflele superioare ale Reichului vor înflelege cæ nu pot obfline iertare
decât oferind, într-un imens øi îngrozitor holocaust, ceea ce ar mai fi ræmas din
populaflia lagærelor, spre izbævirea atâtor rele.
În aceastæ stare de spirit, am hotærât øi am jurat : de mæ voi întoarce, nu voi face
nici cea mai micæ aluzie la detenflia mea. Vreme de câfliva ani, ce mi s-au pærut
foarte lungi, m-am flinut de cuvânt. Nu mi-a fost uøor ! Mai întâi, a trebuit sæ lupt
cu mine însumi. Nu voi uita niciodatæ mitingul de reîntoarcere, organizat la
Belfort. Oraøul se pusese în miøcare pentru a asculta mesajul foøtilor deportafli.
Sala imensæ a Casei Poporului era plinæ ochi. Esplanada gemea de lume. S-au instalat megafoane pe strazi. Spre regretul meu, sænætatea nu mi-a permis sæ asist nici
ca orator nici ca auditor. Am regretat øi mai mult a doua zi, când ziarele mi-au
adus proba cæ din cele spuse era absolut imposibil sæ se înfleleagæ ceva cu sens.
Temerile mele se adevereau. De altfel oamenii nu s-au læsat pæcælifli : niciodatæ nu
s-a mai adunat atâta lume øi flaræ la un miting al foøtilor deportafli! De asemenea, a
trebuit sæ lupt împotriva celorlalfli. Oriunde mergeam, peste tot se gæsea unul pe
rol, între douæ fripturi, la un pahar… Ba un distins papagal în cæutare de emoflii
rare, ba un amic doritor sæ-mi salte mingea la fileu: “ Este adeværat cæ…? Credefli
cæ…? Ce credefli despre cartea lui cutare…? ” Intrebæri exasperante, de o curiozitate maladivæ, ce trædau confuzia øi nevoia de confruntare. Le-o tæiam scurt, ceea
ce provoca uneori judecæfli severe. Îmi dædeam prea bine seama øi mi-o imputam
uneori, fæcându-i responsabili pe camarazii mei de detenflie, supraviefluitori ca øi
mine, ce nu mai conteneau sæ publice relatæri adesea fanteziste, în care se prezentau drept sfinfli, eroi sau martiri. Scrierile lor se adunau pe masa mea invitându-mæ
sæ strig adeværul. Convins cæ se apropia momentul când voi fi constrâns sæ ies din
rezerva mea øi sæ deschid publicului sanctuarul amintirilor mele, m-am surprins
gândindu-mæ cæ cel ce a spus cæ dupæ fiecare ræzboi trebuie omorâfli færæ milæ tofli
foøtii combatanfli nu s-a înøelat prea tare. Mi-am dat seama cæ opinia publicæ îøi
fæurise o idee falsæ despre lagærele germane, cæ problema concentraflionaræ ræmânea nerezolvatæ în ciuda a tot ceea ce se spusese øi cæ deportaflii, deøi compromiøi,
contribuiseræ în mare mæsuræ la orientarea politicii internaflionale pe cæi periculoase. Ræul era consumat, problema depæøea cadrul saloanelor øi læcomia fripturiøtilor. Prin tæcere deveneam complicele minciunii. Aøa se face cæ dintr-un singur
condei, færæ nici o preocupare de ordin literar, într-o formæ cât mai simplæ posibil,
am scris Intoarcerea lui Ulise. Speram sæ pot pune lucrurile la punct. Sæ repun pe
picioare atât simflul obictivitæflii cât øi probitatea intelectualæ. Aceiaøi oameni care
au scris despre lagærele de concentrare germane scriu astæzi despre cele ruseøti. De
aici controversa dintre David Rousset pe de o parte øi Jean-Paul Sartre plus
Merleau-Ponty pe de alta. O controversæ în care totul nu poate fi decât fals. Ea se
bazeazæ în mod esenflial pe comparaflia între mærturiile poate inatacabile (spun
poate !) ale supraviefluitorilor din lagærele sovietice øi cele care nu sunt absolut
deloc astfel, ale supraviefluitorilor lagærelor germane… Nu existæ probabil nici o
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øansæ de a repune aceastæ controversæ pe fægaøul ei normal. Zarurile sunt aruncate : adversarii se supun unor imperative mult mai categorice decât însæøi natura
lucrurilor în controversæ. In viitor, discufliile în jurul problemei concentraflionare
vor ajunge la o reconsiderare generalæ a evenimentelor al cæror teatru au fost lagærele germane. Este convingerea care mæ obligæ sæ public primele elemente ale
acestei reconsideræri. Ea explicæ øi justificæ paginile urmætoare cu privire la
Literatura concentraflionaræ. Acum, dupæ ce am întârziat atât sæ vorbesc, mæ
pornesc sæ scriu, în vreme ce tofli ceilalfli øi-au epuizat cuvintele. O fac pentru a
împrospæta un subiect în ochii mei prematur învechit. Cititorul va înflelege de ce
prima mea grijæ este de a-i cere circumstanfle atenuante pentru tæcerea vinovatæ de
pânæ acum.
*
*

*

Experienfla foøtilor combatanfli, atât de proaspætæ încæ pentru a fi fost gratuitæ,
oferæ posibilitatea unei paralele pe care o cred edificatoare. Læsafli la vatræ cu o
mare dorinflæ de pace, foøtii combatanfli jurau pe tofli sfinflii cæ vor face totul pentru
ea. Le-am fost recunoscætori, o recunoøtinflæ dublatæ de admiraflie. Cu bucurie,
speranflæ øi entuziasm, Franfla le-a fæcut o primire afectuoasæ, plinæ de încredere.In
ajunul ræzboiului au fost foarte contestafli. Mærturiile lor erau comentate în cele
mai diverse sensuri. Uneori injustæ, opinia publicæ nu avea despre ei sentimente
prea tandre. Uneori chiar era nedreaptæ. Fæcea diferenfla între discursurile øi relatærile lor, dar pronunfla, nu mai puflin, asupra unora ca øi asupra celorlalte, judecæfli
pe cât de definitive pe atât de pripite. Inevitabilul flecar (acesta era cuvântul
folosit) acapara toate conversafliile cu amintirile lui, liderii asociafliilor departamentale øi naflionale cædelniflau veønica pomenire a revendicærilor duminicale.
Opinia publicæ era categoricæ, nu recunoøtea decât o singuræ øi unicæ mærturie :
Focul1 lui Barbusse. Când, în rarele sale momente de tandrefle, i s-a întâmplat sæ
facæ o excepflie, a fost pentru Galtier-Boissiere sau pentru Dorgelès2, dar din alte
motive: pacifismul popular øi de nezdruncinat în cazul unuia, realismul pe gustul
sæu al celuilalt. Cine poate spune motivele exacte ale acestei ræsturnæri? Ele se
înscriu în cadrul adeværului general cæ oamenii sunt mai atraøi de viitorul care-i
aspiræ, decât de trecutul de la care nu mai au nimic de aøteptat. Viafla popoarelor
nu poate încremeni în fafla unui eveniment, oricât de extraordinar ar fi acesta, cu
atât mai mult în fafla unui ræzboi, care tinde sæ se banalizeze øi sæ se demodeaze în
ceea ce îi este caracteristic. În ajunul lui 1914, bunicul meu, care nu digerase încæ
ræzboiul din 1870, îl povestea duminica tatælui meu, care cæsca de plictisealæ… În
1939, tatæl meu nu terminase încæ de povestit ræzboiul sæu øi, pentru a nu ræmâne
1

. Roman despre primul Ræzboi mondial øi viafla de tranøee, premiul Goncourt pe 1916. (NT).
. Dorgelès (R. Lécavelle) zis Roland, 1886-1973. Scriitor francez popular, autor al Crucilor de
lemn (Les Croix de bois ), mærturie simplæ øi emoflionantæ despre viafla în tranøeele primului Ræzboi
mondial. (NT).
2
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dator nici eu, de fiecare datæ când aborda subiectul, mæ gândeam cæ Du Guesclin 3,
de-ar veni printre noi sæ ne cicæleascæ cu isprævile arbaletei sale, n-ar putea fi mai
ridicol. Generafliile se contrazic prin concepfliile øi prin interesele lor. Ceea ce mæ
face sæ cred, pentru a fi bine înfleles, cæ generaflia dintre cele douæ ræzboaie a avut
sentimentul cæ-i era imposibil sæ încerce cel mai mic elan spre realizarea destinului propriu, færæ a se lovi de pretenfliile exagerate ale foøtilor combatanfli, în fafla
cærora pânæ øi soarele trebuia sæ-øi încetineascæ viteza pe bolta cereascæ! Fostul
combatant avea “ drepturi asupra noastræ ”, de care a profitat pentru a cere færæ încetare altele. Existæ însæ drepturi pe care nu le conferæ nici chiar faptul de a fi træit
un lung ræzboi øi de a-l fi câøtigat. Nimeni nu-øi poate aroga dreptul exclusiv de a
construi pacea, nici pe acela de a trece înaintea celor merituoøi. Un fost combatant
este una, iar un comerciant, un slujbaø comunal sau un profesor este alta. Criza
economicæ din anii ’30 a adâncit øi mai mult præpastia dintre generaflii, care s-a
agravat apoi prin uitare din partea unora, prin uøurinfla cu care aceøtia acceptau
eventualitatea unui nou ræzboi, øi prin voinfla de pace a celorlalfli. Tinerele generaflii sunt pacifiste. Este o lege a evolufliei istorice. Prin ele, de-a lungul secolelor,
omenirea s-a consolidat în cæutarea pæcii universale. Ræzboiul este totdeauna, întro anumitæ mæsuræ, opera gerontocrafliei. Acestea fiind spuse øi cu rezervele cuvenite, foøtii combatanfli au comis o eroare de opticæ dublatæ de o greøealæ de psihologie. Dupæ douæzeci de ani de gesticulaflie neîntreruptæ øi de înaltæ ræspundere
patrioticæ, problema ræzboiului øi a pæcii era nerezolvatæ, abia dacæ fusese atinsæ.
Totuøi, sub un anumit aspect, trebuie sæ ridicæm pælæria în fafla combatanflilor din
primul Ræzboi mondial : au povestit ræzboiul, aøa cum a fost el. Nu existæ nimic în
spusele lor pe care sæ nu îl simfli profund adeværat sau, cel puflin, plauzibil 4. Nu
acelaøi lucru se poate spune despre supraviefluitorii lagærelor germane de concentrare.Aceøtia au revenit cu uræ pe limbæ øi resentimente în vârful peniflei, sævârøind
aceeaøi eroare de opticæ, aceeaøi greøealæ de psihologie ca øi foøtii combatanfli.
Mai mult. Nesætui parcæ de ræzboi cereau ræzbunare. Complexul lor evident de
inferioritate (30 000 de penibili foøti deportafli la 40 de milioane de locuitori), îi
împiedica sæ inspire o milæ eficientæ… Pentru a-øi satisface læcomia, s-au pus sæ
joace comedia ororii în fafla unui public care dupæ Oradour5 cerea ceva øi mai øi !
3

. Du Guesclin, Bertrand, ræzboinic francez din secolul al XIV-lea. (NT).
. Færæ sæ punem la îndoialæ buna credinflæ a supraviefluitorilor din tranøeele primului Ræzboi
mondial, autorul acordæ prea uøor certificat de onorabilitate tuturor celor care au analizat acest
ræzboi. Færæ a aminti credibilitatea presei englezeøti ce vorbea încæ din 1916 de camerele de gazare
austro-ungare, sæ nu uitæm minciunile din n anii ’20 ai secolului trecut pe seama învinøilor
Primului ræzboi : Germania, unica vinovatæ de ræzboi, copiii belgieni cærora nemflii le-ar fi tæiat
mâinile, canadianul ræstignit, uzina de transformare a cadavrelor, infirmiera mutilatæ… A se vedea
Minciuni øi zvonuri în vreme de ræzboi, de Arthur Ponsonby, ed. Akribeia. (NT).
5
. Oradour-sur-Glane, sat în Franfla, nu departe de Limoges, unde la 10 iunie 1944, conform tezei
oficiale, divizia germanæ Das Reich ar fi masacrat 643 de femei, bætrâni øi copii, arøi de vii în
biserica satului. Potrivit cercetærilor istorice, teza oficialæ nu stæ în piciare. Drept represalii pentru
ræpirea unui ofifler øi asasinarea mai multor soldafli de cætre “rezistenflii ”, o companie din divizia
Das Reich se pregætea sæ execute un numær oarecare de ostateci. Compania procedase regulamentar : izolase femeile, copii øi bætrânii în biserica satului. Izolarea de familii øi de restul satului
a celor care urmau sæ fie executafli era normalæ øi regulamentaræ în vreme de ræzboi. Inainte de a fi
4
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Excitându-se unii pe alflii, au fost prinøi în angrenajul minciunii øi au ajuns, unii
færæ s-o vrea, cei mai mulfli cu bunæ øtiinflæ, sæ înnegreascæ øi mai mult tabloul. Aøa
s-a întâmplat cu Ulise care lucra ca Frumoasa din pædurea adormitæ. Rezerva
fiecærei zile a odiseei sale o aventuræ nouæ. O fæcea pentru a-øi justifica lunga
absenflæ dar øi pentru a satisface gustul de poveøti al epocii sale. El a reuøit sæ-øi
creeze propria legendæ øi sæ reflinæ atenflia a douæzeci øi cinci de secole de istorie.
Din acest punct de vedere, foøtii rezidenfli ai lagærelor germane au eøuat6. Totul a
mers bine câtva timp dupæ eliberarea de la 23 August. Nimeni nu putea pune în
discuflie mærturiile supraviefluitorilor færæ sæ fie suspectat. Cæ nimeni nu a avut
curajul necesar sau cæ nimeni n-a avut chef, ræmâne de væzut. Incet, ca în tæcerea
unei conspiraflii, adeværul a ieøit la luminæ. Revenindu-se la o viaflæ normalæ øi la o
oarecare libertate de expresie, adeværul nu a mai putut fi flinut sub obroc. S-a putut
scrie, cu siguranfla de a exprima sentimentul comun øi de a nu greøi :
“Cel ce vine de departe poate minflii færæ grijæ, nimeni nu-l va contrazice… Am citit numeroase relatæri ale deportaflilor “ supraviefluitori ”. Am
avut sentimentul cæ autorii lor se cam simt cu musca pe cæciulæ. Chiar øi
David Rousset7 deruteazæ uneori explicând prea mult”.
Preot Marius PERRIN,
Profesor la Facultatea Catolicæ din Lyon,
(Le Pays Roannais, 27 octombrie 1949)

Sau:
“ La Derniere Etape8 (Ultima etapæ) este un film imbecil, pentru ratafli ”.
Robert PERNOT,
(Paroles francaises, 27 noiembrie 1949)

trecut la executarea efectivæ a ostaticilor, al cæror numær nu se cunoaøte precis, soldaflii germani
sunt atacafli din clopotnifla bisericii, pe care nu o percheziflionaseræ. In schimbul de focuri care a
urmat, biserica a særit în aer, împreunæ cu femeile, copiii øi bætrânii pe care îi adæpostea. Aceasta
este teza oficialæ; Teza istoricilor liberi : rezistenfla ar fi depozitat în bisericæ o cantitate de muniflii,
de care se serveau pentru actele lor teroriste contra nemflilor. Nimic de mirare cæ biserica a særit în
aer. Inræite în disprefl de adevær øi uræ faflæ de germani, care au ocupat vreme de patru ani Franfla,
guvernele de dupæ ræzboi au interzis cercetarea liberæ a acestui trist eveniment. In urmæ cu câfliva
ani, Vincent Reynouard, profesor øi cercetætor, a publicat Oradour-sur-Glane, 50 de ani de
minciunæ de Stat, care contrazice documentat teza oficialæ. Rezultatul : Vincent Reynouard a fost
dat afaræ din slujbæ, condamnat la o amendæ astronomicæ øi închisoare, silit sæ se refugieze peste
graniflæ. Franfla de azi îøi apæræ minciunile oficiale prin aceleaøi mijloace ca Stalin sau Ceauøescu la
vremea lor. (NT).
6
. Au eøuat øi nu prea! Primul din cele douæzeci øi cinci de secole de poveøti holocausticohomerice este deja câøtigat în proporflie de 60%… (NT)
7
. Rezistent, fost prizonier german, autor al Zilelor morfli noastre , despre care se va vorbi mai
încolo, David Rousset l-a apærat pe Kravcenko în procesul intentat de comuniøtii francezi. (NT).
8
. Film de epocæ, unul dintre multele ce au rulat pe toate ecranele lumii. Epoca însæ nu s-a încheiat. Ultimul din serie este “ Shoah ”ecranizarea de tristæ celebritate a lui Claude Lanzman ! Nu este
vorba numai o modæ, nici de un simplu cuvânt de ordine. Este vorba de o adeværatæ conspiraflie
contra adeværului, de organizarea mondialæ, globalæ, dupæ cum se spune în ultima vreme, a
minciunii postbelice. (NT)
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Iatæ lucruri la care nimeni nu s-ar fi aøteptat din partea unor publicaflii ca Feu,
Croix de Bois, La Grande Illusion, A l'Ouest rien de nouveau, sau Quatre de
l'Infanterie. Foøtilor combatanfli le-au trebuit cincisprezece ani pentru a-øi pierde
creditul în ochii opiniei publice. Rezidenflii de la Auschwitz, excelent plasafli ca
foøti prizonieri ai Nemflilor, nu au avut nevoie decât de patru ani pentru a-øi tæia
craca de sub picioare. Asta-i toatæ diferenfla. Destinul lor politic a fost acelaøi.
Istorie færæ adevær nu se poate !
*
*

*

Incæ o micæ anecdotæ personalæ, tipicæ cât priveøte valoarea relativæ ce trebuie
acordatæ mærturiilor în general.
Scena se petrece la tribunal, în toamna lui 1945. O femeie se aflæ pe banca acuzaflilor. Rezistenfla o bænuia de colaboraflionism, dar nu reuøise sæ o omoare înainte
de sosirea Americanilor. Soflul ei fusese ucis de o rafalæ de mitralieræ pe o stradæ
întunecoasæ, în iarna anului 1944-1945. N-am øtiut niciodatæ ce fæcuseræ aceøti
oameni, despre care auzisem, înainte de arestarea mea, cele mai neverosimile
bârfe. Pentru a mæ convinge, m-am dus la tribunal. Dosarul nu conflinea mai nimic.
Martorii însæ erau necruflætori øi numeroøi. Principalul martor era un deportat, fost
øef al unui grup de Rezistenflæ localæ, pretinde el ! Judecætorii erau vizibil jenafli,
acuzafliile pæreau foarte discutabile. Avocatul apærærii cæuta o fisuræ în depoziflii.
Se ajunge la martorul principal, care pretinde cæ membri ai grupului sæu fuseseræ
denunflafli Germanilor, cæ acest lucru nu putea fi fæcut decât de acuzatæ øi de soflul
ei, care træiau în intimitatea lor øi le cunoøteau activitæflile. Adaugæ cæ a væzut-o pe
acuzatæ conversând amabil, poate galant, cu un ofifler german care locuia într-o
curte situatæ în spatele prævæliei pærinflilor sæi, cæ schimbau hârtii, etc...
“Avocatul : — Frecventafli deci aceastæ prævælie ?
Martorul: — Da, pentru a o supraveghea.
Avocatul: — Putefli sæ o descriefli ?
(Martorul intræ bucuros în joc. Localizeazæ tejgheaua, rafturile, fereastra din
fund, spune dimensiunile aproximative øi alte lucruri care nu creeazæ nici un
incident.)
Avocatul : — Prin fereastra din fund, care dæ în curte, afli væzut deci acuzata øi
ofiflerul schimbând hârtii.
Martorul : — Exact.
Avocatul : — Putefli preciza unde anume în curte se gæseau øi unde væ gæseafli
dumneavoastræ în prævælie ?
Martorul : — Cei doi complici se gæseau la piciorul scærii ce ducea la camera
ofiflerului. Acuzata era rezematæ de balustradæ øi interlocutorul ei foarte aproape de
ea, ceea ce dæ de gândit…
Avocatul : — Suficient !
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(Adresându-se Curflii øi întinzând o hârtie) : Domnilor, nu existæ nici un loc de
unde sæ poatæ fi væzutæ scara în chestiune ! Iatæ un plan al locului stabilit de un
expert geometru. (Senzaflie. Preøedintele examineazæ documentul, îl trece celorlalfli
judecætori, recunoaøte evidenfla, apoi adresându-se martorului):
— Væ menflinefli depoziflia ?
Martorul : — Vreau sæ spun cæ… Nu eu am væzut… Un agent mi-a furnizat
informaflia la cererea mea… Eu…
Preøedintele (sec) : — Putefli pleca ”
Urmarea afacerii n-are nici o importanflæ. Martorul n-a fost arestat în plenul
audienflei pentru ultragiu adus magistratului sau pentru mærturie mincinoasæ. Acuzata, a recunoscut cæ urmând cursurile Institutului franco-german, se afla în relaflii
amicale cu anumifli ofifleri de la Kommandantur. A fost condamnatæ la o detenflie
oarecare nu pentru vreo vinæ ci pentru un ansamblu de circumstanfle implicatoare9…Dacæ martorul ar fi fost interogat cum se cuvine, s-ar fi væzut cæ agentul
ce furnizase informaflia era inexistent. Depoziflia era un montaj de zvonuri øi bârfe
ce otrævesc atmosfera micilor oraøe, unde toatæ lumea se cunoaøte. Departe de
mine ideea de a asimila cu aceasta de pe urmæ toate mærturiile pe tema lagærelor de
concentrare. Unele însæ-s turnate pe aceløi calapod, chiar øi dintre cele cærora
opinia publicæ le-a fæcut cea mai bunæ primire. Dincolo de buna sau de reaua credinflæ, atâflia factori influenfleazæ rostitorii de istorie ! Istoria povestitæ, mai ales la
cald, nu-i demnæ de crezare. Zilele morflii noastre consacræ prestigiosul talent al lui
David Rousset. Aceastæ carte este însæ de la un capæt la altul øi pentru cea mai
mare parte a faptelor în discuflie, dacæ nu o adunæturæ de “ ziceri ”, care bântuiau
prin toate lagærele øi care nu puteau fi niciodatæ verificate, cel puflin o suitæ de
mærturii de mâna a doua, armonios asamblate, o recunoaøtem ! Asamblate pentru
a servi unei anumite interpretæri. În aceastæ carte, în care este vorba de adevær øi
nu de virtuozitate, cititorul nu va gæsi nici un citat din ea10.
*
*

*

Textele pe care le citez sunt transcrise literæ cu literæ. Cele mai multe dintre ele
sunt precedate sau urmate de un comentariu personal. Pentru uøurarea confruntærii
9

. Justiflia Anei Pauker ar fi pronuflat o sentinflæ asemænætoare. La noi circula vorba “ vinovat, nevinovat, Canalul trebuie terminat ”. In Franfla circula una asemænætoare: “ câøtigat, necâøtigat, ræzboiul poate fi furat ”. Robert H. Jackson, procuror øef american la Nuremberg, øi-a început rechizitoriul prin a declara cæ procesul reprezintæ o continuare a eforturilor de ræzboi ale SUA ! Situaflia
nu s-a schimbat nici astæzi. Pe de o parte, între foøtii aliafli øi Germania nu s-a semnat un tratat de
pace ! Pe de alta, legi existente într-o serie de state europene, inclusiv România, interzic libera cercetare a adeværului istoric øi eventuala liberæ expresie a rezultatelor cercetærii. Potrivit procurorului
american Jackson, aceste legi reprezintæ o continuare a efortului de ræzboi contra Germaniei
hitleriste. La øaizeci de ani dupæ ræzboi, ele vizeazæ mai curând adeværul istoric ! (NT).
10
Promisiune pe care, din fericire, autorul a uitat-o, aøa cum se va vedea. (NT).
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textelor, i-am clasat pe autorii lor în trei categorii. Mai întâi cei care nu aspiræ sæ
fie martori fideli. Færæ vreo intenflie peiorativæ, i-am numit martori minori. Urmeazæ psihologii, victime ale unei tendinfle pronunflate pentru argumentul subiectiv. In
sfârøit, cea de a treia categorie este cea a sociologilor øi a breslei acestora. Nu
vorbesc despre lucruri prea distanflate de propria mea experienflæ, pentru a nu cædea
în greøeala pe care o reproøez celorlalfli øi pentru a nu risca, la rândul meu, vreo
abatere de la regulile probitæflii intelectuale. Iatæ de ce am renunflat în mod deliberat la prezentarea tabloului complet al literaturii concentraflionare. E vorba doar de
o Privire, precizez încæ o datæ acest lucru. O privire asupra faptelor sau argumentelor pe care le-am putut aprecia eu însumi. Numærul autorilor în cauzæ ete necesarmente limitat pentru fiecare categorie ca øi pentru toate la un loc. Trei martori
minori: pærintele Robert Ploton, fratele Birin, de la Øcoala catolicæ din Epernay øi
pærintele Jean-Paul Renard11. Am ales pe David Rousset, ca psiholog, iar ca
sociolog pe Eugen Kogon. In afara celor trei categori, am mai ales pe MartinChauffier. O fericitæ întâmplare face ca aceøtia sæ mi se paræ cei mai reprezentativi, astfel încât claritatea expunerii øi cæile reconsiderærii problemei concentraflionare nu vor avea decât de câøtigat. Unii vor fi tentafli sæ situeze aceste puneri
la punct în cadrul dramei umane a deportærilor øi, din perspectiva tragicelor
consecinfle ale acesteia, sæ considere cæ m-am pierdut în lucruri mærunte. Dacæ aræt
cæ transporturile din Franfla în Germania se fæceau în grupuri de 100, în vagoane
destinate sæ primeascæ maxim 40 de persoane, øi nu în grupuri de 125 cum pretind
unii, se va observa cæ acest fapt nu modificæ sensibil condifliile generale ale cælætoriei. Dacæ precizez cæ un lagær se numea Bergen-Belsen øi nu Belsen-Bergen, nu
schimb cu nimic soarta celor care au fost internafli acolo. Dacæ termenul de Kapo
provine din Konzentrationslager Arbeit Polizei , sau dacæ derivæ din expresia italianæ Il Capo, lucrul n-are nici o importanflæ. Cæ foamea, tortura, violenflele de tot
felul au avut loc într-un lagær sau în altul, cæ cel ce le povesteøte le-a væzut sau nu,
cæ au fost comise de soldaflii SS direct sau prin deflinufli interpuøi, aleøi cu grijæ, tot
acte abominabile ræmân. Orice întreg este compus din pærfli. O eroare parflialæ, de
bunæ sau rea credinflæ, pe lângæ cæ falsificæ interpretarea, ne obligæ, de îndatæ ce am
descoperit-o, sæ ne îndoim de întreg. O singuræ eroare, ne face sceptici. Dar mai
multe erori ? Voi fi mai bine înfleles dacæ mæ voi referi la un fapt divers care a flinut
capul de afiø acum câfliva ani. In ajunul ræzboiului, profitând de un moment de
neatenflie al paznicilor, un student stræin a furat de la Louvru un tablou de Watteau,
cunoscut sub numele de Indiferentul. Dupæ câteva zile tabloul a fost înapoiat sau
gæsit la studentul în cauzæ, care însæ îi fæcuse o micæ modificare. Enervat de acea
mânæ care se ridicæ într-un gest pe care specialiøtii îl consideræ neterminat,
studentul a gæsit cu cale sæ o sprijine pe un baston care nu schimba cu nimic personajul, armonizându-se perfect cu alura acestuia. Bastonul precizeazæ sensul
indiferenflei personajului, modificæ interpretarea cauzelor sau scopului acesteia.
Interpretarea ar fi fost cu totul alta dacæ, în loc de baston, i s-ar fi pus în mânæ o
pereche de mænuøi, sau dacæ ar fi læsat neglijent sæ cadæ un buchet de flori. Se
11

. A nu se vedea nici o intenflie anticlericalæ în faptul cæ am ales trei fefle bisericeøti (NA).
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putea jura cæ bastonu-i la locul lui de origine, deøi se øtia bine cæ în intenflia lui
Watteau el nu existase mai mult decât perechea de mænuøi sau buchetul de flori…
Totuøi, bastonul a fost øters øi tabloul repus la locul sæu aøa cum a fost. Dacæ ar
fi fost læsat cu baston cu tot, nimeni n-ar fi putut remarca vreo disonanflæ, nici în
tabloul în sine, nici în aspectul general al galeriilor Luvrului. Sæ presupunem însæ
cæ dupæ “ corectarea ” Indiferentului, studentul nostru s-ar fi apucat sæ rezolve
enigmele tuturor tablourilor, cæ ar fi plasat o mascæ pe surâsul Giocondei, suzete în
mâinile întinse ale micilor Cristoøi din braflele fecioarelor împietrite, ochelari lui
Erasmus, sæ vadæ omul ca lumea… Odatæ fæcute aceste modificæri, ne putem
imagina aspectul muzeului Louvre !
Erorile din mærturiile deportaflilor rezistenflialiøti sunt de acelaøi ordin cu bastonul Indiferentului sau o eventualæ mascæ pe fafla Giocondei. Færæ sæ modifice cu
adeværat tabloul lagærelor, ele au falsificat sensul Istoriei ! Trecând de la o eroare
la alta øi asociindu-le între ele, omuul de bunæ credinflæ are sentimentul celui ce ar
parcurge galeriile unui Louvre plin cu atrocitæfli, revæzut øi corectat în întregime.
Inainte de a-øi da verdictul asupra fiecæruia dintre textele citate øi fæcând abstracflie
de orice alte consideraflii, cititorul va trebui sæ-øi punæ întrebarea dacæ autorii lor
le-ar putea menfline în fafla unui adeværat tribunal12, care ar mai fi øi minuflios pe
deasupra.
Mâcon, 15 mai 1950

12

. In ideea autorului, un adeværat tribunal este acela care funcflioneazæ dupæ regulile de drept existente
la un moment istoric dat, încetæflenite øi recunoscute dacæ nu de toatæ lumea, mæcar printr-o îndelungatæ
jurisprudenflæ. Altfel, ele sunt reguli de excepflie, ce conduc la “ tribunale ” de excepflie, despre care
ræmâne de væzut dacæ mai au ceva de-a face cu justiflia ! In epoca modernæ, pentru a nu începe cu
procesul lui Cristos, remarcæm existenfla câtorva astfel de tribunale de excepflie: tribunalele revolufliei
teroriste franceze, tribunalele staliniste, tribunalul de la Nuremberg, tribunalul care øi-a dat concursul la
asasinarea lui Nicolae øi a Elenei Ceauøescu øi altele. (NT).
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CAPITOLUL II
MARTORII MINORI
Intrucât aceøti martori povestesc numai ceea ce au væzut cu ochii lor, sau pretind cæ au væzut, færæ a comenta prea mult, critica noastræ se va îndrepta aici numai
asupra unor detalii minore. Cititorul sæ mæ ierte ! Marile enigme ale problemei
concentraflionare nu pot fi abordate decât cu martorii majori. Totuøi nu-i putem
uita nici pe cei minori.
I. FRATELE BIRIN
(Pe numele sæu adeværat : Alfred UNTEREINER)
A publicat o relatare cronologicæ a trecerii sale pe la Buchenwald øi Dora.
Titlul : 16 Luni de ocnæ (16 Mois de bagne).
Apærutæ la editura Maillot-Braine din Reims, la 20 iunie 1946.
Prefaflæ de Emile Bollaert.
Prologul se ocupæ de circumstanflele care au motivat arestarea øi deportarea sa.
Apendice : Poemul în vers liber J’ai vu, j’ai vu et j’ai vécu, de preotul JeanPaul Renard.
Epilogul confline douæ citaflii øi un extras de discurs. Prima citaflie priveøte atribuirea Crucii de ræzboi, cealaltæ promovarea în Legiunea de onoare. Extrasul de
discurs este o parte din cuvântul lui Emile Bollaert, pe atunci comisar al
Republicii la Strasbourg, cu ocazia promoværii în Legiunea de onoare.
Arestat în decembrie 1943, fr. Birin este deportat mai întâi la Buchenwald (17
ianuarie 1944) øi apoi la Dora (13 martie 1945). Deportat eu însumi, am fæcut
parte din aceleaøi convoaie de deportare øi de transport dintr-un lagær în altul.
Numerele noastre matricole sunt apropiate. Numærul lui Birin este 43 652, iar al
meu 44 364. Am fost eliberafli împreunæ. In interiorul celor douæ lagære, destinele
noastre au fost diferite: graflie cunoaøterii la perfecflie a limbii germane, datoritæ
originii sale alsaciene, Birin a reuøit sæ se instaleze secretar la Arbeitstatistik13,
post privilegiat prin excelenflæ. Eu am traversat soarta comunæ, pe care numai
boala a întrerupt-o. Ca secretar la Arbeitstatistik, Birin a fæcut nenumærate servicii
multor prizonieri, mai ales francezi. Devotamentul sæu nu cunoøtea limite. Implicat într-un complot pe care totdeauna l-am considerat virtual, a fost încarcerat
ultimele patru sau cinci luni de deportare în închisoarea lagærului14.Actualmente
este profesor la Øcoala Catolicæ din Epernay.

13

. Statisticæ a muncii (Birou de). (NA).
. Lagærul nu era o închisoare. Inchisoarea era ceva aparte în interiorul lui. Nu tofli cei internafli în
lagær ajungeau neapærat øi la închisoare. Sistemul a funcflionat în Gulagul sovietic pânæ acum câfliva
ani. Sæ nu pierdem din vedere comparaflia între Gulagul (izolat !) din Siberia, lagærele germane
14
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16 Luni de ocnæ se pretinde o relatare fidelæ. “ Nu doresc sæ relatez decât ceea
ce am væzut eu însumi ”, scrie autorul la pagina 38. Te pomeneøti cæ chiar o crede,
øi încæ sincer !Vom vedea.
Plecarea în Germania (de la gara din Compiegne)“ Am fost introduøi câte 125
de prizonierii în vagoane de 8 cai øi 40 de oameni ” (p. 28).
În realitate, la plecarea din lagærul de la Royallieu, am fost dispuøi în coloane
de câte cinci øi în grupuri de 100, fiecare grup fiind destinat unui vagon. Vreo 15
sau 20 de bolnavi au mers la garæ cu automobilul. Aveau la dispoziflie un întreg
vagon numai pentru ei. Incadratæ de soldafli germani înarmafli pânæ-n dinfli, o lungæ
coloanæ defila în acea dimineaflæ pe stræzile din Compiègne. Ultimul grup era
incomplet. Numæra cam 40 de persoane, repartizate egal dupæ îmbarcarea
celorlalfli, în toate vagoanele. In vagonul în care mæ aflam ne-au mai fost înghesuifli trei prizonieri, ceea ce a ne-a mærit numærul la 103. Mæ îndoiesc sæ fi existat
vreun motiv special pentru ca vagonul în care se gæsea fratele Birin sæ primeascæ
25 de noi prizonieri peste sutæ. De va fi fost aøa, faptul trebuie prezentat cinstit.
Este vorba de o excepflie.
Sosirea la Buchenwald
“Orice nou sosit se supune dezinfecfliei. Mai întâi, tunsoarea la zero ! Frizerii
improvizafli øi bine dispuøi se amuzæ de ruøinea noastræ, de tæieturile cu care, din
grabæ sau neîndemânare, ne blagoslovesc. Suntem împinøi precum oile proaspæt
depænuøate într-un mare bazin cu apæ de Krezil 15. Plini de sânge øi alte mizerii,
aceastæ baie curæflæ totul. Suntem obligafli, de teama ciomegelor, sæ ne scufundæm
în soluflia antisepticæ. Fiecare dezinfecflie în acest bazin abject se soldeazæ cu mai
mulfli înecafli ” (p. 35).
Cititorul neavizat crede poate cæ frizerii ce rânjeau øi se amuzau erau soldafli
SS. Dacæ nu aceøtia, mæcar cei ce-i obligau cu bâtele sæ se scufunde în soluflia
dezinfectantæ. Nici vorbæ. Øi unii øi alflii erau simpli deflinufli. SS-ul lipsea de la
aceastæ ceremonie. O supraveghea de departe. Nimeni nu îi obliga pe frizerii øi
mardeiaøii improvizafli sæ se comporte ca brutele. Birin omite aceastæ precizare,
læsând întreaga responsabilitate în sarcina trupelor SS. Aceastæ confuzie, pe care
nu o voi mai sublinia, este întreflinutæ pe întreg parcursul cærflii, prin acelaøi
procedeu.

instalate adeseori în zone foarte populate (Dachau se aflæ la 10 km de München) øi, de ce nu,
lagærul american de la Guantanamo, despre care fiecare øtim câte ceva. Cuba (NT).
15
. Krésyl sau Krezil: dezinfectant obflinut pe bazæ de gudroni de huilæ. Brevet german. (NA).
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Regimul din lagær
“ Trezirea foarte devreme, hranæ absolut insuficientæ pentru 12 ore de muncæ :
un litru de supæ, 200-250g de pâine, 20g de margarinæ ” (p. 40).
S-a uitat sau neglijat menflionarea jumætæfli de litru de cafea dimineafla, a unei
alte jumætæfli seara, bucata de cârnat, lingura de brânzæ fræmântatæ sau de dulceaflæ,
care însoflea regulat cele 20 de grame de margarinæ. Respectând adeværul, insuficienfla hranei nu este cu nimic mai puflin subliniatæ iar onestitatea lui Birin øi
credibilitatea informafliei ar suferi mai puflin.
“ Deja din martie, 200 de Francezi, printre care eu însumi, am fost desemnafli
pentru o destinaflie necunoscutæ. Înaintea plecærii primim haine de ocnæ : pantaloni
øi vestoane værgate în alb-albastru, care nu ne pot fline de frig ” (p. 41).
Am fæcut parte din acest convoi. Toatæ lumea avea, pe deasupra, o manta.
Dacæ aceastæ îmbræcæminte nu ne flinea de frig, asta nu era din cauza numærului de
haine din care era compusæ, ci din cauza materialului din care hainele erau
confecflionate.

Lagærul de la Dora
“ Instalarea lagærului de la Dora a început în noiembrie 1943… ” (p. 46).
Inexact. Primul convoi Dora a ajuns la destinaflie pe 28 august 194316.
“ Ca øi la Buchenwald, la coborârea din vagoane ne aøtepta SS-ul. Un drum
bræzdat de fægaøe pline cu apæ duce în lagær. Il parcurgem în goanæ. Soldafli,
încælflafli cu cizme înalte, ne urmæresc, îøi lanseazæ câinii asupra noastræ... Aceastæ
coridæ de un nou tip este punctatæ de numeroase împuøcæturi øi de urlete
inumane... ” (pp. 43-44).
Nu-mi amintesc sæ fi fost lansafli câinii asupra noastræ, nici sæ fi fost trase
împuøcæturi. Din contræ, îmi amintesc cæ mult mai agresivi øi mai brutali decât
soldaflii SS, care într-adevær ne-au însoflit, erau noile cunoøtinfle, Kapo øi
16

. In alte locuri autorul vorbeøte de 28 iulie nu 28 august ca datæ a sosirii unui prim convoi de 800
de oameni la Dora (Uluimul alineat din Capitolul III, Partea I-a, “ Luntrea lui Caron ”. In acelaøi
capitol, fæcând un istoric al diverselor tentative germane de sæpare a unui Tunel la Dora, autorul
vorbeøte de un prim comando de douæ sute de oameni (nu un convoi) trimis la Dora de cætre
lagærul Buchenwald. Nu este vorba de cel mai important detaliu? Deocamdatæ îl semnalæm. Ne
rezervæm ultimul cuvânt pentru mai târziu. (NT).
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Lagerschutz17, care veniseræ sæ ne ia în primire. Înainte de a trece la erori foarte
grave, citez încæ douæ mai mici, care aratæ neseriozitatea mærturiei, mai ales când
se øtie cæ autorul lor, prin funcfliile deflinute în lagær, cunoøtea situaflia efectivelor.
Deci nu poate invoca nici o scuzæ :
“ Citez numai pe bætrânul Dr Mathon, poreclit papa Girard…” (p. 81).
“ Timp de zece luni am purtat totdeauna cu mine la Sainte Réserve18. Expunându-se în mod constant morflii, preoflii m-au aprovizionat færæ încetare. Amintesc
pe abatele Bourgeois, R.P. Renard, trapistul, pe abatele Amyot din Inville... ” (p.
87).
La Dora existau un Dr Mathon øi un Dr Girard. Al doilea era foarte bætrân øi îl
poreclisem papa Girard. Pe de altæ parte, abatele Bourgeois a murit în a doua lunæ
de la sosirea sa la Dora, între 10 øi 30 aprillie 1944, înaintea plecærii unui transport
de bolnavi din care urma sæ facæ parte. El nu l-a putut aproviziona pe Birin cu
aghiazmæ timp de zece luni. Datoritæ apartenenflei lor religioase, preoflii erau poate
mai ræu væzufli decâ ceilalfli deflinufli, totuøi nu se expuneau deloc morflii, pæstrând
asupra lor la Sainte Réserve.
Erori grave
“ Sofliile cadrelor SS îøi desemneazæ propriile victime cu mai mult cinism decât
soflii lor. Ele doreau piei umane frumoase, artistic tatuate. Pentru a li se face pe
plac era ordonatæ o adunare pe locul de apel, în flinuta lui Adam. Apoi, aceste
dame treceau printre rânduri øi, ca la o paradæ a modei, alegeau ” (p. 73-74).
Minciunæ ! Aøa ceva nu au avut loc la Dora. La Buchenwald a existat o afacere
a abajururilor din piele umanæ tatuatæ. Ea figureazæ în dosarul Ilsei Koch, zisæ
cæfleaua de la Buchenwald. Nici chiar la Buchenwald, fr Birin nu ar fi putut asista
la alegerea victimelor, aøa cum pretinde declaraflia sa deja citatæ (p 38), faptele
incriminate fiind anterioare sosirii noastre. Ræmâne de væzut dacæ ele s-au produs
cu adeværat. Alegerii victimelor el îi dæ un caracter general øi îi face o descriere de
o remarcabilæ precizie. Dacæ cel care a situat faptul la Buchenwald pe baza corpului delict væzut (abajururile în chestiune), a fæcut-o prin acelaøi procedeu,
acuzaflia care apasæ asupra Ilsei Koch este foarte fragilæ19! Pentru a încheia acest
subiect, precizez cæ în februarie-martie 1944, zvonurile de la Buchenwald îi

17

. Øefi de detaøamente øi polifliøti aleøi dintre deflinufli (NA)
. Expresia “ la Sainte Réserve ” (Sfânta Rezervæ) desemneazæ strictul necesar pentru fabricarea
împærtæøaniei catolice: pâine nedospitæ, vin øi o serie de ustensile preofleøti ! (NT).
19
. Tribunalul din Augsburg a judecat cazul Ilsei Koch øi nu a putut-o condamna de fantezia cu
abajururile din piele umanæ. Lipsæ de dovezi! Aceeaøi lipsæ de dovezi se constatæ øi în alte cazuri,
cel al sæpunului din græsime umanæ, de exemplu, din care, în 1949, s-au îngropat cu mare pompæ
câteva calupuri la cimitirul evreiesc din Fælticeni. (NT).
18
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acuzau de aceastæ crimæ pe cei doi Kapo de la Steinbruch øi Gärtnerei20, crimæ
comisæ chipurile cu complicitatea tuturor colegilor lor. Cei doi, se zicea, industrializaseræ moartea deflinuflilor tatuafli, a cæror piele o vindeau contra unor favoruri, Ilsei Koch øi altora, prin intermediul unui Kapo øi a soldatului SS de serviciu
la crematoriu. Soflia comandantului lagærului øi alte soflii de ofifleri se plimbau prin
lagær în cæutarea de piei de tatuat, ai cæror deflinætori erau desemnafli morflii de eleînsele ? Se organizau apeluri în flinuta lui Adam pentru a facilita aceastæ cæutare ?
Nu pot nici confirma, nici infirma. Tot ce pot spune este cæ contrar a ceea ce
afirmæ Birin, aøa ceva nu s-a întâmplat niciodatæ la Dora, nici la Buchenwald, pe
parcursul øederii noastre.
“ Când sabotajul pærea sigur, spânzurarea se fæcea cu rafinament øi cruzime.
Condamnaflii erau ridicafli încet de la sol cu un troliu electric. Nesuferind øocul
fatal care rupe grumazul øi ucide instantaneu, nefericiflii treceau prin toate
chinurile agoniei.Alteori, condamnatul era suspendat într-un cârlig de mæcelærie,
ce i se înfigea în maxilarul inferior ” (p. 76).
Cætre sfârøitul lui 1944 øi începutul lui 1945, sabotajele deveniseræ atât de
numeroase încât spânzurarea se fæcea în grup. Execufliile se fæceau chiar în tunel,
cu ajutorul unui scripete øi nu doar pe locul de appel, unde justiflia se administra cu
ajutorul unor instalaflii de lemn asemænætoare celor de pe terenurile de fotbal. La 8
martie 1945, nouæsprezece condamnafli au fost spânzurafli în acest fel, iar în duminica Floriilor cincizeci øi øapte. Duminica Floriilor cædea cu opt zile înainte de
eliberare… Auzeam deja tunurile aliaflilor, soarta ræzboiului nu mai era un secret
pentru soldaflii SS [care si-au fæcut deci datoria lor pânæ în ultimul moment].
Povestea cu cârligului de mæcelærie, care a fost istorisitæ pentru Buchenwald, unde
a fost gæsit instrumentul la crematoriu, are toate øansele sæ fie falsæ în ceea ce
priveøte Dora. Nu am auzit niciodatæ aøa ceva la fafla locului, povestea nu cadreazæ
cu obiceiurile din lagær.
“ La instigarea faimosului Oberscharführer SS Sanders, cu care am avut de-a
face, noi modalitæfli de execuflie au fost inventate pentru sabotori. Nefericiflii erau
condamnafli sæ-øi sape gropi înguste, în care camarazii lor erau obligafli sæ-i
îngroape pânæ la gât. Un timp ræmâneau abandonafli în aceastæ poziflie. Apoi, un
soldat SS înarmat cu o secure cu coadæ lungæ le tæia capetele. Dar sadismul
anumitor SS i-a împins sæ gæseascæ un mod øi mai crud de moarte: ordonau altor
deflinufli sæ treacæ cu roabe de nisip peste særmanele capete. Incæ sunt obsedat de
acest coømar...etc... ” (p. 77).
Aøa ceva nu s-a produs la Dora. Istoria mi-a fost povestitæ aproape în aceiaøi
termeni, chiar în lagær, de deflinufli venifli din alte lagære — Mathausen, Birkenau,
20

. Este vorba de cei doi Kapo, care aveau în sarcina lor cariera øi, respectiv, grædinade zarzavat.
(N A).
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Flossenburg, Neuengamme, etc… Tofli pretindeau cæ au asistat la scenæ. Intors în
Franfla am regæsit-o la diverøi autori. Nu era cazul sæ figureze într-o mærturie scrisæ
în contul unui lagær unde aøa ceva nu s-a produs. Prinzând un autor în flagrant
delict de eroare, opinia publicæ din Franfla se va îndoi cu privire la tot ce se spune
despre lagærele germane. Cât despre opinia publicæ germanæ, ea va considera cæ
este vorba pur øi simplu de o minciunæ21.

Destinul deportaflilor
“ Ca Geheimnisträger (inifliafli în secretul rachetelor V 1 øi V2) ne øtiam condamnafli la moarte øi sortifli masacrærii la apropierea Aliaflilor ” (p. 97).
Nu este vorba de un fapt, ci de un argument utilizat de tofli autorii de mærturii,
pânæ la øi inclusiv Léon Blum22 în Le Dernier Mois. Blum a încropit câteva justificæri aparente în legæturæ cu naufragiile din Marea Balticæ, în ultima lunæ de
ræzboi. Deportaflii au fost îmbarcafli pe vapoare care au luat calea mærii, øi care au
fost scufundate de pe mal23. Doctorul SS de la Dora a afirmat existenfla unor
ordine secrete în acest sens, afirmaflie prin care øi-a salvat viafla. Problema care se
pune este de a øti dacæ înecurile din Baltica sunt un fapt izolat datorat unor
inifliative zeloase ale subalternilor în ultimul moment, sau dacæ ele fac parte dintrun plan de masacru general, elaborat de serviciile Reichsführer-ului SS Himmler,
øeful Polifliei. Dupæ cunoøtinflele mele nu existæ dovezi în favoarea acestei ipoteze.
Cât despre doctorul SS de la Dora, istoria este în drept sæ considere cæ acesta a
declarat ceea ce i s-a cerut, pentru a-øi salva viafla. În orice caz, aceøti
Geheimnisträger de la Dora nu au fost masacrafli. Nici convoiul în care se gæsea
Léon Blum. Degeaba spunem cæ acest lucru s-a datorat doar faptului cæ, în busculada creatæ de debandada germanæ, SS-ul nu au avut nici timpul, nici mijloacele de
21

. Cu toatæ inteligenfla, curajul øi probitatea sa intelectualæ, autorul crede încæ în posibilitatea unei
opinii publice în Franfla sau Germania. Istoricii de mâine vor spune probabil cæ opinia publicæ
europeanæ a murit în mai 1945. Francezii sau nemflii, la 60 de ani dupæ ræzboi, nu au curajul nici
posibilitatea sæ sæ dezbatæ cinstit aceste probleme. Aici, în flærile fostului lagær comunist, se poate
vorbi, cât de cât, de o opinie publicæ. Românii, ca øi alte popoare din Europa, sunt dezinformafli,
manipulafli, minflifli de de istorici în slujba minciunii. Obiønuifli cu minciuna comunistæ, ei nu cred
însæ nici în presæ, nici în televiziune, øcoalæ, universitate, bisericæ, cu atât mai puflin în proza politicienilor… Ræmâne de væzut care dintre popoarele fostului lagæru comunist va avea forfla øi curajul
sæ înfleleagæ øi sæ demaøte minciuna în organizarea ei democrato-occidentalæ. (NT).
22
. Léon Blum (1872-1950), politician francez de origine jidoveascæ, prizonier de marcæ al
Nemflilor, deflinut la castelul Hohenzollernilor din Sigmaringen, alæturi de diverøi foøti øefi de state,
miniøtri, prinfli øi capete încoronate din Europa de dinainte de ræzboi. Socialist øi francmason, Léon
Blum este considerat unul dintre cei mai puternici inamici oculfli ai Gærzii de Fier, cel care ar fi
cerut în repetate rânduri lui I. G. Duca, Nicolae Titulescu øi Carol al II-lea interzicerea Miøcærii
legionare øi asasinarea lui Corneliu Codreanu. (NT).
23
. Teza actualmente admisæ, cu privire la vaporul Arcona, de care vorbeøte Léon Blum, este cæ
acesta a fost scufundat de aviaflia englezæ în timp ce se îndrepta spre Suedia, la puflin timp dupæ ce
ridicase ancora. Artileria antierianæ germanæ a ripostat contra aviafliei engleze, din care cauzæ unii
au pretins cæ nemflii au scufundat vaporul încærcat cu prizonieri, nu englezii (NVT).
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a-øi pune în aplicare sinistrele sale planuri. Raflionamentul este gratuit ! Cu atât
mai mult cu cât, în ceea ce priveøte înecurile din Baltica, teza germanæ (nota 79)
pare la fel de plauzibilæ ca øi cea francezæ. Primirea pe care i-a rezervat-o întreaga
lume o face øi mai demnæ de încredere.

II. - ABATELE JEAN-PAUL RENARD
Deportat sub nuærul matricol 39 727. Ne-a precedat, pe Birin øi pe mine, cu
câteva sæptæmâni la Buchenwald, apoi la Dora unde l-am regsit.
A publicat o culegere de poeme inspirate de un misticism uneori emoflionant,
sub titlul Lanfluri øi luminæ ( Chaînes et Lumières). Aceste poeme constituie o suitæ
de reacflii spirituale mai degrabæ decât o încercare de mærturie obiectivæ. Unul
dintre poeme, totuøi, enumeræ fapte : J'ai vu, j'ai vu et j'ai vécu... (Am væzut, am
væzut øi am træit). Birin îl publicæ în anexa propriei sale mærturii, aøa cum am mai
spus. Se poate citi aici:
“ Am væzut intrând la duøuri mii øi mii de persoane, asupra cærora se deversa,
în loc de apæ, gaze asfixiante. Am væzut cum erau injectafli în inimæ cei inapfli de
muncæ ”.
În realitate, abatele Jean-Paul Renard n-a væzut nimic din toate acestea, deoarece camere de gazare nu au existat nici la Buchenwald, nici la Dora. Cât priveøte
injectarea, care nu se practica la Dora, ea nu se practica nici la Buchenwald în
momentul când el trecea pe acolo. Când i-am fæcut acestæ remarcæ, la începutul
anului 1947, abatele mi-a ræspuns:
“ De acord, dar nu este decât o întorsæturæ literaræ... øi, fiindcæ aceste lucruri au
existat totuøi prin unele pærfli, n-are nici o importanflæ ”.
Raflionamentul este delicios. Pe moment n-am îndræznit sæ-i ræspund cæ bætælia
de la Fontenoy (1745) a existat øi ea, dar n-are motive sæ susflinæ, chiar øi numai ca
“ întorsæturæ literaræ ”, cæ a asistat la ea. Nici cæ dacæ 28 000 de supraviefluitori ai
lagærelor naziste pretind cæ au asistat la toate ororile din diversele mærturi, lagærele
vor cæpæta în ochii Istoriei un cu totul alt aspect decât dacæ fiecare se mulflumeøte
sæ spunæ doar ceea ce a væzut cu ochii lui. Nu i-am spus nici cæ avem tot interesul
ca nici unul dintre noi sænu fie prins în flagrant delict de minciunæ sau de
exagerare.
In iulie 1947, J'ai vu, j'ai vu et j'ai vécu... a apærut în volumul Chaînes et
Lumieres. Am avut satisfacflia sæ constat cæ dacæ autorul øi-a pæstrat în întregime
povestea injecfliei mortale în inimæ, în ceea ce priveøte camerele de gazare a fæcut
totuøi o trimitere corectæ, abandonând responsabilitatea mærturiei pe seama unui
alt deportat.
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III. - ABATELE ROBERT PLOTON
Era preot la Saint-Etienne. Actualmente preot la Firminy.
Deportat la Buchenwald cu numærul matricol 44 015, în ianuarie 1944, în
acelaøi convoi cu mine. Am nimerit împreunæ în Blocul 48, pe care l-am pæræsit,
tot împreunæ, pentru Dora.
In martie 1946 a publicat De la Montluc la Dora, la editura Dumas din SaintEtienne.
Mærturie færæ pretenflii care se întinde pe 90 de pagini. Preotul Robert Ploton
spune lucrurile simplu, aøa cum le-a væzut, færæ a aprofunda nimic øi adesea færæ a
se controla. În mod evident este de bunæ credinflæ. Dacæ pæcætuieøte, este dintr-o
predispoziflie naturalæ cætre superficialitate, agravatæ de graba cu care îøi povesteøte amintirile.
În momentul debandadei generate de înfrângerea germanæ a fost trimis la
Bergen-Belsen. El scrie Belsen-Bergen de-a lungul întregului capitol care relateazæ evenimentul, ceea ce exclude posibilitatea unei greøeli tipografice. La Blocul
48 din Buchenwald, a auzit spunându-se cæ :
“ Suntem sub comanda unui deflinut german, fost deputat comunist în
Reichstag ”. (p. 26)
Admite færæ control acest lucru. În realitate, øeful de bloc, Erich, nu era decât
fiul unui fost deputat comunist. În ceea ce priveøte hrana, continuæ în aceleaøi
condiflii:
“ În principiu, meniul cotidian este compus dintr-un litru de supæ, 400 grame de
pâine foarte densæ, 20 grame de margarinæ din huilæ (cærbuni) øi un desert varibil:
o linguræ de dulceaflæ, brânzæ, sau un surogat de cârnat ” (p? 63-64).
Atâflia oameni au zis cæ margarina era extrasæ din huilæ, atâtea ziare au scris
acest lucru færæ a fi dezminflite încât problema originii exacte a acestui produs nu
se mai pune. La urma urmei, Louis Martin-Chauffier a fæcut cel mai bine scriind:
“ Se pare cæ SS-ul nu apreciazæ decât ceea ce este artificial. Margarina pe care
ne-o distribuia cu zgârcenie avea savoarea unui produs din huilæ ”. (Pe cutia de
carton scria : “ Garantat færæ materie grasæ ”). Omul øi Animalul (p. 95).
Abatele Ploton vorbeøte de ecusonarea deflinuflilor, gæsind opt categorii, færæ sæøi dea seama cæ în realitate erau peste treizeci.
Cu privire la regimul din lagær, pærintele Ploton scrie :
“ Unul dintre mijloacele cele mai eficace øi mai mârøave de degradare moralæ,
inspirat din Mein Kampf, este de a încredinfla poliflia lagærului câtorva deflinufli,
aleøi aproape în mod exclusiv dintre Germani ” (p. 28).
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Cine-i de vinæ cæ preotul nu øtie cæ acest procedeu este utilizat în toate închisorile lumii tocmai pentru cæ este eficace ? De altfel, a fost folosit cu mult înainte
ca Hitler sæ scrie Mein Kampf 24. Este oare nevoie sæ amintesc cæ în cartea sa
Dante nu a væzut nimic Albert Londres stabileøte partea Franflei în aplicarea acestei metode în închisorile øi ocnele sale25 ?
Cât priveøte durata excesivæ a apelurilor, care i-a mirat pe tofli deflinuflii, iatæ ce
explicaflie dæ pærintele Ploton :
“ Aøteptæm ca cifrele sæ fie verificate, treabæ laborioasæ a cærei duratæ depinde
de toanele SS Rapport-Führer-ului ” (p. 59).
Durata apelurilor depindea de toanele Rapport-Führer-ului SS, dar øi de capacitatea celor însærcinafli cu stabilirea situafliei efectivelor zi de zi. Printre ei erau SS
care øtiau în general sæ numere, dar erau de asemenea øi mai ales deflinufli analfabefli sau aproape analfabefli, care ajunseseræ secretari sau contabili la Arbeitstatistik prin pile. Nu trebuie uitat cæ folosirea fiecærui deflinut într-un lagær de concentrare era determinatæ de relafliile acestuia, øi nu de capacitæflile sau competenfla
lui. La Dora, ca pretutindeni, se întâmpla ca zidarii sæ fie contabili, contabilii
zidari sau dulgheri, rotarii medici sau chirurgi, øi se putea ajunge chiar ca un
medic sau chirurg sæ fie strungar, electrician sau drumar26. În ceea ce priveøte
injectarea, Abatele Robert Ploton se aliniazæ pærerii comune :
“ Infirmeria avea sæ se întindæ øi sæ-øi înmulfleascæ baræcile pe flancul colinei.
Tuberculoøii incurabili îøi vor încheia aici existenfla sub efectul unei injecflii
euthanasice ” (p. 67).
Aceastæ afirmaflie este un fals27. Cu excepflia acestor remarci, mærturia nu pæcætuieøte prin mania exagerærii. Ea este însæ împoværatæ de o experienflæ care o
depæøeøte. Inexactitæflile de care se face vinovatæ sunt de mai micæ importanflæ în
comparaflie cu cele ale fratelui Birin. Grija pentru obiectivitate ne obligæ totuøi sæ
nu trecem peste ele.

24

. A se vedea mai departe Disciplina la Inchisoarea din Riom, de Pierre Bernard (1939), care a
fost închis acolo. A se vedea încæ In puøcæriile Eliberærii, mærturia lui Albert Paraz. (NA).
25
. Cruzimea, sælbæticia øi sadismul din închisorile franfluzeøti (Guyana, Noua Caledonie, etc) n-au
fost cu nimic mai prejos decât cele din Gulagul sovietic. Franfla este prima flaræ care a avut ideea
dezumanizærii, mecanizærii øi industrializærii morflii omului (ghilotina). Printre binefacerile cu care
Franfla a fericit omenirea nu trebuie sæ uitæm nici înecurile colective din timpul revolufliei (Nantes,
Lyon) nici… camerele de gazare ! La sfârøitul secolului al XVIII-lea, Franfla a folosit camerele de
gazare pentru exterminarea haitienilor, ce luptau pentru independenfla flærii lor. (NT).
26
. A se vedea prima parte a acestei cærfli. (NA).
27
. A se vedea prima paginæ a cærflii lui Ploton (NA).
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Anexæ la capitolul II
Disciplina la
Puøcæria centralæ din Riom în anul 1939

“ In ceea ce priveøte mijloacele de disciplinæ, reflinem trei elemente notabile.
Primul este instituirea ierarhizærii prizonierilor, care concureazæ cu gardienii în
menflinerea ordinii. Am væzut adesea anumifli Francezi indignându-se de
instituirea, în lagærele naziste, a gærzilor voluntare øi auxiliare formate din deflinufli.
Francezii care nu pot admite cæ Germanii ignorau ceea ce se întâmpla pe pæmântul
lor, ei înøiøi habar n-au de ceea se întâmplæ în Franfla. Existæ precedente franfluzeøti
pentru kapo, schreiber, vorarbeiter, stubendienst, etc... Contabilii atelierelor,
maiøtrii (deøi mai existæ øi civili), întreaga administraflie este aleasæ dintre deflinufli
øi se bucuræ evident de anumite privilegii. Nu vorbesc de ofiflerii însærcinafli
explicit cu menflinerea ordinii: de la ofiflerul sau starostele de dormitor, care are la
capul patului un buton pentru alertarea gardienilor la cea mai micæ anomalie (fum,
lecturi, conversaflii, etc.) øi care din fericire îl foloseøte foarte puflin, pânæ la cælæul
oficial, ofiflerul de sector sau cartier.
Vorbesc acum despre sectorul sau cartierul secret, închisoarea specialæ din interiorul puøcæriei28, locul de torturæ. (Subliniez : cuvântul torturæ nu este întru nimic
exagerat). Acest cartier secret, al doilea element al disciplinei, presupune, precum
Infernul lui Dante, diferite cercuri, bisericufle øi troifle… El începe cu Sala de
disciplinæ, unde, în principiu, nu se petrece mare lucru… Prizonierii sunt obligafli
sæ meargæ în cerc alert, cu foarte scurte pauze. Existæ un ceauø care impune ritmul.
El este bine hrænit, pentru a-i putea biciui pe cei ce nu flin pasul øi a cæror hranæ,
bine înfleles, este diminuatæ în consecinflæ. In ce mæ priveøte, am scæpat de aceastæ
torturæ, dar am væzut pe mulfli revenind de la Sala disciplinii cu urme vizibile de
lovituri proaspete. Pedepsele pot merge pânæ la 90 de zile de carceræ, care
echivaleazæ cu moartea. Pe durata carcerii prizonierii primesc o gamelæ de supæ la
fiecare patru zile. Tortura la care sunt supuøi prizonierii în regim de carceræ
depæøeøte în rafinament øi cruzime orice imaginaflie. Tortura cea mai frecventæ este
cæmaøa de forflæ, care implicæ împreunarea la spate a mâinilor prizonierului,
întoarcerea øi dislocarea lor ireversibilæ cætre ceafæ… Conform nenumæratelor
mærturii concordante, gardienii, ceauøul øi ceilalfli torflionari lovesc cu rængi øi alte
instrumente pânæ la moarte. Nu încape îndoialæ : în ce priveøte arta de a ucide
oameni cu încetul øi la foc mic, francezii nu au nimic de învæflat de la nemfli.
Aceøtia nu au mai avut ce inventa în materie de torturæ. Cel mult câteva mærunte
perfecfliuni.
Ajungem la al treilea instrument al disciplinei. Aceste condamnæri mærunte,
auxiliare, care merg uneori pânæ la pedeapsa cu moartea, nu sunt pronunflate de
28

. Un echivalent al Zarcæi de la Aiud sau al Fortului 13 de la Jilava (NT).
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tribunale instituite prin lege, ci de o jurisdicflie necunoscutæ ei, Øtæbæria sau
Pretoriul. Este vorba un tribunal intern, prezidat de directorul închisorii, asistat de
directorul adjunct øi de gardianul øef, pe post de grefier. Færæ pledoarie, færæ
apærare, o acuzaflie uneori neinteligibilæ, færæ ræspuns, cu excepflia ritualului Merci,
Monsieur le Director, care urmeazæ condamnærii. În ce mæ priveøte, totdeauna am
scæpat cu o simplæ amendæ : diminuarea dreptului de a cumpæra de la cantinæ.
Resursele bæneøti sunt limitate la salariu, sau mai exact la o micæ parte din el øi la
un ajutor exterior extrem de redus. Singurele colete admise erau cele cu lenjerie de
corp. Condamnærile severe plouau, chiar øi pentru simpla neexecutare a sarcinii
impuse ”.
(Pierre BERNARD, Révolution prolétarienne, iunie 1949).
Închisorile de dupæ Eliberarea de la 23 August 1944
“ Tofli Francezii au dorit Eliberarea !, spun patrioflii noøtri profesioniøti.
Edouard Gentez, tipograf la Courbevoie, condamnat în iulie 46, nu ca criminal,
ci ca tipograf29, este transferat, în septembrie 1946, de la închisoarea Fresnes la
închisoarea Fontevrault. În urma loviturilor, a privafliunilor øi a frigului, a contractat o pneumonie ceea ce l-a øters de pe lista de transfer, urmând sæ fie retrimis
la Fresnes.
Cu o oræ înaintea plecærii, condamnaflii de la S.P.A.C. care erau pe aceastæ listæ
au fost øterøi de pe ea prin ordin. Au încæ nevoie de ei. Au fost înlocuifli. Gentez
este printre noii înscriøi.
Intors la închisoarea Fresnes, Gentez aøteaptæ de douæ ore øi jumætate în picioare, în plin soare, dupæ care primeøte opt zile de izolare la Adio mamæ, carcera
închisorii. Apoi este condus la infirmerie. Aici domneøte ca satrap un mæcelar asasin, Ange Soleil, un mulatru care øi-a ciopârflit øi øi-a zidit amanta, ispravæ ce l-a
propulsat în funcflia de gâde, infirmier øi doctor de închisoare. Tânærul medic civil,
un subflirel Gaultier sau Gautier, n-avea nici o putere pe lângæ atotputernicul gâde
mulatru, doctor øi infirmier pe deasupra.
Acesta admitea bolnavii la infirmerie numai dacæ îi cedau douæ treimi din coletele lor. Respingea pe cei ale cæror pachete erau prea mici, dupæ o regulæ extrem
de claræ øi de simplæ.

29

. Condamnat nu ca tipograf, ci pentru un delict oarecare în cadrul exercifliului acestei onorabile
meserii. Færæ sæ cunoaøtem cazul lui Eugen Gentez, bænuim cæ nu poate fi vorba decât de un delict
de opinie : Gentez trebuie sæ fi publicat cærfli care nu au fost pe placul “ Eliberatorilor ”.
Condamnæri de acest fel au avut loc pretutindeni în Europa de dupæ 23 August 1944, în Franfla fiind
vorba de zeci de mii de cazuri. La noi, tofli marii editori øi tipografi dintre cele douæ ræzboiae
mondiale au înfundat puøcæriile Anei Pauker. Un singur exemplu: Paul Georgescu Delafras,
ucenicul tipograf, copilul din anii 1880, devenit tipograf, patron, editor, unul dintre marii oameni
de carte româneascæ în ajunul “ Eliberærii ” de la 23 Augustul nostru, care avea sæ-i fie (øi lui!)
fatalæ. România Micæ de altæ datæ era plinæ de oameni mari, foarte mulfli chiar întregi. (NT).
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Neavând nici colet, nici mandat, Gentez nu poate plæti. In ciuda gravitæflii bolii
sale, este mutat la cei “ færæ ocupaflie ”, diribauul maratoniøtilor puøcæriilor
franfluzeøti. Aceøtia erau silifli la trei sferturi de oræ de marø rapid, întrerupt de un
sfert de oræ de repaos, de dimineafla pânæ seara, în fiecare zi, inclusiv duminica.
Prea slæbit, incapabil sæ se flinæ pe picioare, Gentez este scutit de alergæturæ ! Nu
este însæ læsat sæ se culce, nici sæ stea pe scaun. In timp ce diribaul maratoniøtilor
este în marø, el trebuie sæ ræmânæ în picioare, nemiøcat, cu mâinile la spate, færæ
palton.
Frigul agravându-i pneumonia, Gentez merge în fiecare zi la vizita medicalæ. I
se dæ aspirine cu unturæ de peøte, i se pun ventuze, færæ a fi însæ admis la
infirmerie.
Nopflile lui devin un chin. Doi doctori deflinufli, chirurgul Perribert øi doctorul
Lejeune, îl consultæ într-o sâmbætæ dimineafla, confirmând o dublæ bronhopneumonie.
Gentez se præbuøeøte în curtea închisorii. Cineva pleacæ sæ-l caute pe mulatrul
gâde, infirmier øi doctor care începe sæ urle. Il acuzæ cæ simuleazæ øi îl expediazæ
la Adio Mamæ, ca øi pe chirurgul Perribert, vinovat de a-l fi consultat færæ
autorizare. Gentez este dezbræcat pentru percheziflie øi aruncat pe ciment, la 15
grade sub zero. Bate toatæ noaptea în uøæ, strigæ dupæ ajutor. Zadarnic. A doua zi,
14 ianuarie 1947, este gæsit mort.
In sfârøit este transportat la infirmerie, unde chipurile ar fi murit de o crizæ cardiacæ. Apoi este îngroapat sub un simplu numær : 3479 !
Existæ însæ un martor incomod, Gentez fiul, pe care l-am cunoscut în închisoare
øi alæturi de care am træit peripefliile acestei tragedii. El a obflinut o anchetæ care a
fost corectæ. Ange Soleil a fost transferat la Fresnes30, apoi eliberat, în urma unei
amnistii… Directorii Dufour, Vessieres øi Guillonet au fost mutafli. André Marie
promisese fiului lui Gentez, în urma acestei tragice afaceri, sæ-i reducæ pedeapsa la
trei ani. Sunt mai mult de trei ani de atunci øi, dacæ informafliile mele sunt corecte,
el este în continuare închis .
Semnat : Benoît C...
Acest text este un extras dintr-o scrisoare ce mi-a fost adresatæ din închisoarea
X... de undeva din Franfla. (Discreflia mea se explicæ prin grija de a nu îl expune pe
autorul ei).Benoît C... mæ læmureøte asupra proporfliei (10%) dintre asistentele
30

. Povestea nu-i prea claræ. E greu de spus dacæ Gentez a murit la închisoarea din Fresnes sau la
cea din Fontevrault. Faptul însæ cæ ea a trecut pe sub ochii lui Albert Paraz ne face sæ-i acordæm,
dupæ Paul Rassinier, tot creditul nostru. Ea concordæ cu multe alte informaflii sigure pe aceastæ
temæ. Cu ocazia uneia din reeditærile succesive, trebuie sæ se fi strecurat undeva o micæ eroare.
Aceasta nu este de naturæ sæ anuleze autenticitatea cazului. Cert este cæ Gentez a murit øi cæ Ange
Soleil (cælæu cu nume de înger) a fost eliberat ! Nimic de mirare. Aøa-i øi la noi. Aøa a fost øi în
lagærele nemfleøti. Mii øi mii dintre cælæii øi temnicerii de la Pauker la Ceauøescu îøi mænîncæ astæzi
pensia “ binemeritatæ ” ! Nu mai socotim cele câteva mii de ilegaliøti, care trebuie sæ aibæ pensii de
foøti miniøtri. Unii probabil le primesc chiar în Israel, întrucât, dupæ cum se øtie, între cei mai
puflin de 1000 de comuniøti din 1944 era greu sæ gæseøti 20 sau 30 de români næscufli în România
din pærinfli români. (NT).
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sociale care glugluteazæ31 ! Mi-o spune nu pentru a le-o reproøa, el însuøi fiind un
suferind sexual. Færæ a se plânge prea tare, aminteøte øi de curioasele obiceiuri ale
anumitor domni din organizaflia caritabilæ Saint-Vincent-de-Paul cu degetele încærcate de amazoane.Venind de la un obsedat sexual øi nu de la un condamnat politic,
aceastæ mærturie este cu atât mai concludentæ ”. (Comunicatæ de A. PARAZ)
La Poissy“ În februarie 1946, cu capul ras, în sabofli øi costum, Henri Béraud 32
se aflæ în atelierul 14, al doilea etaj al închisorii din Poissy. Sub ochii unui
supraveghetor care trebuie sæ asigure respectarea legii tæcerii, lege care apasæ zi øi
noapte asupra închisorii, Béraud confecflioneazæ etichete valorând 0,95 franci mia
de bucæfli. Stupiditate democratæ : øeful echipei de lucru este spærgætor profesionist. Acesta are sub ordinele sale, pe lângæ Béraud, pe generalul Pinsard, un
colonel, doi preøedinfli de tribunal, un avocat general, redactorul øef de la Journal
de Rouen, un profesor universitar, câfliva ziariøti parizieni 33 In cartea sa Scæpat din
ocnæ, unul dintre tovaræøii sæi de detenflie de la Poissy, ca øi din insula Ré, aratæ
câøtigurile deflinutului Béraud pe aprilie 1946 :
Mâna de lucru : 15 Franci.
Reflineri pentru Administraflia Penitenciaræ : 12 Franci.
Rest: 3 Franci.
Rezervæ : 1,5 Franci.
Disponibil pentru deflinut: 1,5 Franci.
Este vorba de o muncæ de peste øapte ore pe zi ”
(La Bataille, 21 septembrie 1949).
Germani prizonieri în Franfla
La Rochelle, 18 octombrie 1948 – Înøtiinflat despre faptele scandaloase de care
s-a fæcut vinovat Maiorul Max-Georges Roux, în vârstæde 36 de ani, fost adjunct
al comandantului lagærului de prizonieri germani de la Châtelaillon-Plage,
judecætorul de instrucflie din La Rochelle a sesizat tribunalul militar din Bordeaux,
unde Roux a fost transferat. Fostul ofifler ispæøeøte actualmente o pedeapsæ de 18
luni, la care a fost condamnat în august la La Rochelle pentru abuz de încredere øi

31

. Expresia provine din verbul intranzitiv glouglouter, care desemneazæ “ ciripitul ” curcanului. In
text este vorba de o anumitæ proporflie (10 %) de asistente sociale care ele gluglutau ! Din argoul
franfluzesc al începutului de secol XX, verbul glouglouter a fost introdus în literatura scrisæ de cætre
L. F. Céline. O anumitæ practicæ sexualæ, ar fi de naturæ sæ conducæ la întærirea semanticæ a
verbului de origine, dincolo de næravurile onorabilului gallinacé, la care nu se gândeøte autorul
scrisorii. In aceeaøi scrisoare se vorbeøte de homosexuali probabil, cu “ amazoane ” pe degete…
Trebuie sæ fie vorba de ceva inele cu o anumitæ semnificaflie. Orice tinichea agæflatæ undeva, ureche,
nas sau oriunde, are, pentru aceøti oameni, o semnificaflie precisæ. O vom afla desigur, acum cæ
homosexuali dau lecflii restului lumii… (NT)
32
. Scriitor francez de orientare socialistæ, premiul Goncourt, condamnat la moarte dupæ Eliberarea
de la 23 August 1944. Pedeapsæ comutatæ în închisoare pe viaflæ, apoi a fost grafliat (NT).
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escrocherie în dauna mai multor asociaflii33 Infinit mai grave sunt însæ delictele
comise de Roux în lagærul de prizonieri. Este vorba de adeværate crime øi încæ de o
asemenea amploare încât este dificil de crezut ca Roux sæ le fi putut comite singur.
La Châtelaillon, josnicul personaj este vinovat de a fi dezbræcat la piele mai mulfli
prizonieri de ræzboi germani øi de a-i fi biciuit cu knutul. Doi dintre nefericifli au
sucombat în urma acestor torturi. O mærturie copleøitoare este cea a doctorului
german Clauss Steen, fost prizonier el însuøi la Châtelaillon. Interogat la Kiel,
unde locuieøte, Steen a declarat cæ în perioada mai-septembrie 1945, a constatat, în
lagærul de prizonieri de ræzboi Châtelaillon-Plage decesul a cincizeci dintre
compatrioflii sæi. Moarte provocatæ de alimentaflia insuficientæ, munca penibilæ øi
groaza continuuæ de knutul lui Roux.
Regimul alimentar al lagærului, aflat sub ordinele comandantului Texier, se
reducea la o farfurie de læturi øi un pic de pâine. Restul rafliilor era deturnat pe
piafla neagræ. Au existat perioade în care cifra bolnavilor de dezinterie a atins 80%
din efectivul de prizonieri.
Pe deasupra, Texier, Roux øi subordonaflii lor îi jefuiau pe prizonierii, confiscându-le obiectele de valoare. Totalul furturilor øi al jafurilor acestor gangsteri
în uniformæ este evaluat la 100 milioane de franci. Afacerea era perfect organizatæ.
Banii øi bijuteriile erau trimise în Belgia cu automobilul.
Este de sperat cæ împreunæ cu Roux vor fi încarcerafli cât mai curând øi ceilalfli
vinovafli, øi cæ o pedeapsæ exemplaræ va fi datæ acestor adeværafli criminali de
ræzboi34.
(Ziarele, 19 octombrie 1948).
..

.

.

33 .

Douæzeci de ani mai târziu, acest Roux era înalt funcflionar al administrafliei în Sud-Estul
Franflei. Færæ îndoialæ, drept recompensæ pentru eminenteele sale servicii ! (NVT).
. Regretabilæ eroare din partea autorului. In octombrie 1948, Roux, Texier øi complicii lor nu puteau fi considerafli criminali de ræzboi. Ræzboiul se încheiase la 8 mai 1945. In 1948, Franfla nu era
în ræzboi cu Germania. Rassinier confirmæ cu anticipaflie ceea ce alfli autori (V James Bacque)
aveau sæ stabileascæ mai târziu : în lagærele franceze, americane, engleze øi canadiene de dupæ 9
mai 1945 s-au comis crime contra prizonierilor de ræzboi germani, pe care Franfla, Anglia, Statele
Unite ale Americii øi Canada trebuie sæ øi le asume în fafla istoriei. (NT).
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CAPITOLUL III
LOUIS MARTIN-CHAUFFIER

Chauffier este un intermediar între martorii minori (pe care îi depæøeøte încercând sæ domine, sau cel puflin sæ explice doct, evenimentele pe care le-a træit) øi
martorii tenori precum David Rousset, a cærui forflæ de analizæ nu o are, sau Eugen
Kogon, faflæ de care îi lipseøte precizia øi minufliozitatea. Având în vedere aceasta,
øi flinând cont de locul pe care îl ocupæ în literatura øi ziaristica de dupæ ræzboi,
Chauffier, scriitor de meserie, nu poate fi clasat nici în rândul martorilor minori,
nici între martorii majori.
El aparfline categoriei de autori despre care se spune cæ sunt angajafli. El se
angajeazæ dar se øi dezangajeazæ, pentru a se reangaja din nou. Angajamentul este
la el o a doua naturæ. S-a fæcut cunoscut pentru simpatiile sale comuniste. Acum
este anti-comunist. Probabil din aceleaøi motive øi circumstanfle : dupæ cum bate
vântul !
Chauffier nu putea sæ nu depunæ mærturie despre lagærele de concentrare. Mai
întâi fiindcæ are prævælie de scriitor, apoi pentru cæ avea nevoie sæ-øi explice ceea
ce i s-a întâmplat. Nu øi-a dat seama cæ vorbea ca toatæ lumea, aproape aceleaøi
cuvinte.
Titlul mærturiei: L'Homme et la Bête, Omul øi bestia, 1948, Gallimard.
Originalitate : A væzut cu ochii lui cutiile de margarinæ ce ni se distribuiau,
despre care am mai vorbit. Cutiile purtau inscripflia : “ Garantat færæ materie
grasæ ”.
Mærturia lui este un lung raflionament în raport cu fapte descrise anterior,
referinfle morale øi altele .
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Tip de raflionament
Înainte de a fi deportat la Neuengamme, Louis Martin-Chauffier a fost deflinut
la Compiègne-Royallieu. Aici l-a cunoscut pe câpitanul Douce, pe atunci decanul
lagærului. Iatæ cum îl judecæ pe acesta :
“ Dl Cæpitan Douce, decanul lagærului este un zelos servitor al celor care i-au
încredinflat aceastæ sinecuræ. Cocoflat pe o masæ îøi dæ aere în public, fumând færæ
încetare fligærile pe care nouæ ni le refuzæ împotriva regulamentului ” (p. 51).
La Neuengamme l-a cunoscut pe André, una din personalitæflile lagærului, funcflionar autoritar, ales de SS-iøti dintre deflinufli. Iatæ portretul pe care i-l face:
“ Supravegheat de cætre SS, specimen ultraprudent. Pentru a-øi menfline postul
obflinut cu atâta greutate, se stræduia sæ ne vorbeascæ grosolan, sæ se arate brutal,
insensibil, inflexibil. Øtia cæ pentru cea mai micæ slæbiciune va fi denunflat øi retrogradat. Cei mai mulfli îl luau în serios, crezându-l complice SS, creatura lor, duømanul nostru. Responsabil cu plecærile øi cu funcfliile, i se reproøau repartizærile
abuzive pe detaøamente, indiferenfla suveranæ la rugæminflile, plângerile øi protestele noastre… Când în loc de 1000 de deportafli ce trebuiau sæ plece în detaøament
de muncæ, doar 990 erau îngræmædifli în bou-vagoane, nimeni nu-øi bætea capul cu
riscurile la care se expusese André pentru a sustrage zece oameni de la o moarte
probabilæ. Se øtia detestat, suspectat. Iøi alesese drumul, preferând serviciul pe
tæcute în locul stimei deschise…”
Aøa l-am cunoscut pe André. Accepta færæ complicaflii sufleteøti cordialitatea
ameninflætoare SS, servilitatea complice a diverøilor Kapo, a øefilor de bloc,
ostilitatea noastræ. Dincolo de umilinflæ, schimbase virtutea pe o integritate rece,
impersonalæ. Renunflase la el însuøi. Iøi dæduse o misiune care, în ochii lui, merita
apostolatul ”.
(pp. 167-169).
Astfel, din doi oameni care îndeplineau aceeaøi responsabilitate, unul are dreptul la severitatea laconicæ øi la dispreflul autorului. Celælalt beneficiazæ nu numai
de indulgenflæ aprobatoare, ba chiar øi de admiraflie. Lectura integralæ a cærflii ne
aratæ cæ André i-a fæcut un serviciu lui Martin-Chauffier, într-o împrejurare care îi
punea acestuia viafla în pericol.
La Compiègne, nu l-am cunoscut pe cæpitanul Douce. Este foarte probabil cæ,
în ce-l priveøte pe André, cæpitanul este vinovat de a nu fi øtiut sæ-øi aleagæ
oamenii cærora sæ le facæ servicii. Nu mai vorbim de cunoøtinflele literare øi cultura
lui limitatæ… Cæpitanul ignora cæ în decanatul sæu viefluiesc mai mulfli Chauffieri,
inclusiv Martin-Chauffier în persoanæ.
Iatæ unde øi la ce conduce raflionamentul lui Martin-Chauffier :
“ Deøi cu oarecare spaimæ øi repulsie, i-am admirat pe aceia care, în serviciul
patriei sau al unei cauze pe care ei o considerau justæ, øi-au asumat consecinflele
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duplicitæflii, neîncrederea disprefluitoare a adversarului, încrederea nu færæ riscuri a
duømanului, dezgustul camarazilor ce-i consideræ trædætori. Am admirat camaraderia abjectæ a trædætorilor autentici sau a simplilor vândufli care, væzând pe un
altul înhæmat la aceeaøi trædare îl consideræ drept unul de-al lor. Asta cere o renunflare de sine øi un artificiu care mæ depæøesc øi mæ tulburæ ”34
(p. 168).
Te întrebi ce mai aøteaptæ avocaflii mareøalului Pétain35 pentru a lua notæ de
acestæ merituasæ perlæ a incubatoarelor cripto-comuniste. Roata istoriei se învârte.
Martin-Chauffier scoate perle pentru orice situaflie : ne va putea da lecflii de moralæ
realizând pe deasupra øi un mic gheøeft !
Alt tip de raflionament
In lagær, autorul discutæ cu un medic care îi spune:
“ În acest moment în lagær existæ de trei ori mai mulfli bolnavi decât pot îngriji
eu. Ræzboiul se va sfârøi în cinci sau øase luni, cel mult. Problema mea constæ în a
menfline cât mai mulfli prizonieri în viaflæ. Dumneavoastræ, ca øi alflii, væ punefli pe
picioare. Dacæ væ retrimit în lagær acum (sfârøitul lui decembrie) øi în aceastæ
stare, vefli muri în trei sâptæmâni. Væ voi pæstra aici. Alæturi de alflii, care nu sunt
grav bolnavi øi pe care un sejur la infirmerie îi poate salva. Refuz pe cei deja
condamnafli. Nu-mi pot permite luxul de a le oferi o moarte decentæ. Mæ ocup de
cei care vor ræmâne sigur în viaflæ. Ceilalfli vor træi cu opt zile mai puflin. In orice
caz, vor muri înainte de vreme. Cu atât mai ræu pentru ei. Nu-mi bat capul cu caritatea, ci cu eficacitatea. Acesta este rolul meu.
34

. Pe lângæ aspectul axiologic, originalul francez pune problema unor erori de gramaticæ care s-au
dezbætut pânæ øi în Droit de vivre, organul LICRA (15 XII 1950). Martin-Chauffier e liber sæ
admire ce-i place ! Scrisul lui însæ, la Paris, aminteøte pe acela al coreligionarilor Anei Pauker,
sosifli la Bucureøti în tancurile sovietice, øi care, dupæ cum se øtie, s-au stræduit sæ ne învefle
româneøte, sæ ne democratizeze, sæ ne bage în Europa, sæ ne facæ oameni ! Unuia dintre aceøtia,
Pæstorel Teodoreanu i-a dedicat o epigramæ care nu trebuie uitatæ. Tocmai acum când, intrând în
Europa, am putea prezenta la Paris falifli nu glumæ. Poeflii væd departe ! Epigrama se potriveøte
celor sosifli la Bucureøti în tancuri sovietice, dar øi celor sosifli la Paris în tancuri americane. Ea este
actualæ : “ Dl Peøte se cæzneøte / Sæ ne-nvefle româneøte / Noi l-om crede când i-o creøte / Bucæflica
ce-i lipseøte ”. Faima de poet a lui Pæstorel se justificæ întru totul. Bucæflica cu pricina lumineazæ
problema tancurilor (nici sovietice la Bucureøti, nici americane la Paris) dar øi pe aceea a admirafliei nestævilite a scriitorului cu prævælie Martin-Chauffier. Ce-ar mai fi admirat acesta pe Goiciu,
pe Nikolski, pe Ana Pauker… Pæcat cæ øi-a dus viafla într-o flaræ neterminatæ, din punctul de vedere
al democrafliei populare…(NT).
35
. Philippe Pétain (1856-1951), mareøal øi om politic francez, øef al regimului de la Vichy (iunie
1940, august 1944). Destin uman øi politic asemænætor cu cel al mareøalului Ion Antonescu.
Judecat øi condamnat la moarte în aceleaøi condiflii de isterie democratæ. Faflæ de popularitatea lui
imensæ, generalul De Gaulle, finul øi uzurpatorul mareøalului, întors la Paris în tancurile Americii,
ordonæ comutarea pedeapsei capitale în închisoare pe viaflæ. In Franfla de astæzi existæ asociaflii de
veterani øi de prieteni ai adeværului, care militeazæ pentru reabilitarea mareøalului Pétain, pentru
aducerea osemintelor sale în mijlocul eroilor cæzufli la Verdun. (NT).
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Confraflii mei sunt de acord. Aceasta este calea cea dreaptæ... De fiecare datæ
când refuz intrarea unui murinbund în infirmerie øi când acesta mæ priveøte cu stupoare, groazæ øi reproø, aø vrea sæ-i explic cæ prefer vieflii sale pierdute o alta, care
poate fi salvatæ. Oricum, el nu m-ar înflelege, etc ”.
(p. 190).
O simflisem pe pielea mea øi la fafla locului ! La infirmerie se putea intra sau
beneficia de îngrijiri pentru motive printre care boala sau gravitatea acesteia erau
secundare. Era vorba mai curând de abilitate, pile, poziflia politicæ... Puneam faptul
pe seama condifliilor generale de viaflæ, oricând øi de oriunde !. Dacæ, pe deasupra,
øi alfli medici deflinufli s-au comportat ca acesta, faptul trebuie înregistrat ca argument filozofic øi considerat un element cauzal alæturi de “ sadismul36 ” SS în
explicarea numærului de morfli. Cæci medicul are nevoie de multæ øtiinflæ, siguranflæ
profesionalæ, artæ øi tact pentru a determina, în câteva minute, cine poate fi salvat
øi cine nu. Dacæ lucrurile s-au petrecut astfel, mæ tem cæ medicii, fæcând acest
prim pas spre o nouæ concepflie “ medicalæ ”, vor fi ajuns curând la un al doilea, la
a se întreba nu cine poate, ci cine trebuie salvat, respectiv cine nu trebuie.
Rezolvarea acestui caz de conøtiinflæ se va fi produs desiur prin imperative extramedicale.
Regimul lagærelor germane de concentrare øi de muncæ
“Tratamentul la care ne supuneau soldaflii SS consta în punerea în practicæ a
unui plan elaborat la nivel înalt. El comporta rafinamente, arabescuri øi înflorituri
datorate iniflativei, fanteziei øi gustului øefilor de lagær. Sadismul are nuanflele lui.
Planul general fiind stabilit, înainte de a fi dafli morflii trebuia sæ fim umilifli,
înjosifli ” (p. 85).
În Franfla ocupatæ de Germani exista o Asociaflie a familiilor Deportaflilor øi prizonierilor politici 37. Familie ce se adresau acestei asociaflii cu privire la soarta unui
deportat, primeau un raport redactat cam în urmætorii termeni38:
36

. Autorul pune el însuøi între ghilimele sadismul soldaflilor SS. De ce oare aceøti soldafli de elitæ
trebuie neapærat sæ aibæ un comportament sadic ? Pærinflii sau bunicii noøtri, care au luptat la Stalingrad øi la Cotul Donului, nu ne-au vorbit despre acest sadism. Dimpotrivæ, sadismul Armatei
Roøii este dovedit : România anilor 1944-45, Germania, Ungaria lui 1956, Cehoslovacia lui
1968… Cine se ocupæ de sadismul aznglo-americanilor faflæ de patrioflii irakieni torturafli în propria
lor flaræ ? Sæ deschidem ochii øi sæ judecæm færæ patimæ. Soldaflii germani SS nu au putut fi mai
sadici decât inamicii lor ! Probabil cæ au fost mai umani, lucru care, nici nu era prea greu! (NT).
37
. In Franfla ocupatæ de Wehrmacht exista o Asociaflie a Familiilor Deportaflilor øi Prizonierilor
Politici. In România, Asociaflia Foøtilor Deflinufli Politici nu a luat naøtere decât dupæ evenimentele
din decembrie 1989. (NT).
38
. Din câte øtiu, acest raport nu a fost citat decât de Jean Puissant în cartea sa Dealul færæ pæsærele
(La Colline sans oiseaux), ed. du Roun-Point, 1945 : o monografie corectæ øi minuflioasæ, cea mai
remarcabilæ mærturie cu privire la lagærele germane de concentrare. (N A).
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“ Lagærul de la Weimar. Situat la 800 de metri altitudine øi la 9 km de Weimar,
de care este legat printr-o cale feratæ.
Este prevæzut cu trei rânduri concentrice de sârmæ ghimpatæ. Baræcile prizonierilor se aflæ în interiorul primului cerc de sârmæ ghimpatæ. Intre primul øi al
doilea rând de sârmæ ghimpatæ se gæsesc uzinele øi atelierele în care se fabricæ
piese radio, mecanice øi altele.
Între al doilea øi al treilea rând de sârmæ ghimpatæ se întinde un teren
neconstruit. Acesta a fost defriøat, fiind folosit pentru drumurile din lagær øi pentru
calea feratæ aferentæ.
Primul rând de sârmæ ghimpatæ este electrificat øi prevæzut cu turnuri de pazæ în
care se gæsesc trei sentinele. Rândurile doi øi trei de sârmæ ghimpatæ nu sunt prevæzute cu santinele. In sectorul circular al uzinelor øi atelierelor existæ øi o
cazarmæ SS. Noaptea, în incintele doi øi trei patruleazæ soldafli cu cîini.
Lagærul se întinde pe 8 km øi adæposteøte în jur de 30 000 de prizonieri. Iniflial,
la Weimar au fost internafli diverøi opozanfli ai regimului. Mai târziu populaflia
lagærului a evoluat, jumætate francezi, jumætate diverse alte naflii. Au ræmas însæ øi
destui Germani. Oricât de anthitleriøti, aceøtia tot Nemfli au ræmas. Ei furnizau
majoritatea øefilor de blocuri. Nu lipseau nici Ruøii, inclusiv ofifleri ai Armatei
Roøii, Unguri, Polonezi, Belgieni, Olandezi, etc...
Regulamentul lagærului este urmætorul :
Ora 430 : scularea, toaleta la bustul gol, supravegheatæ, spælare obligatorie a
corpului.
Ora 5 30: 500 ml de supæ sau cafea, plus 450 g de pâine (uneori este mai puflinæ
pâine, dar atunci intervine o porflie abundentæ de cartofi, de bunæ calitate), 30 g de
margarinæ, o bucatæ de salam sau de brânzæ.
Ora 1200 : Cafea.
Ora 1830: Un litru de supæ consistentæ.
Dimineafla, la ora 6, plecarea pentru muncæ. Adunarea se face în funcflie de locul de muncæ : uzinæ, carieræ, tæiat de lemne, etc... În fiecare detaøament oamenii
se aøeazæ câte cinci în rând øi se flin de brafl, pentru ca rândurile sæ fie bine aliniate
øi distincte. Se pleacæ la muncæ cu cu orchestra în frunte. Aceasta este constituitæ
din 70-80 de interprefli, tofli prizonieri, în uniformæ distinctæ : pantaloni roøii,
veston albastru, ornamente negre, variabile.
Situaflia sanitaræ a lagærului este foarte bunæ. De ea ræspunde profesorul Richet,
prizonier. Vizita medicalæ este zilnicæ. Existæ numeroøi medici, o infirmerie øi un
spital, ca la regiment. Prizonierii poartæ costume de puøcæriaøi germani din stofæ
artificialæ, relativ cælduroasæ. Lenjeria se dezinfecteazæ la sosire. La fiecare doi
oameni se distribuie o pæturæ.
Lagærul nu este prevæzut cu bisericæ. Printre prizonieri existæ însæ numeroøi
preofli, care deøi nu s-au declarat ca atare îøi reunesc totuøi fidelii pentru discuflii
teologice, rugæciuni, etc...
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TIMP LIBER - Duminica dupæ-amiazæ, libertate totalæ în lagær. Duminicæ seara
se asistæ la o reprezentaflie teatralæ, datæ de o formaflie de deflinufli. Cinema : odatæ
sau de douæ ori pe sæptæmânæ (filme germane). Radio : în fiecare baracæ
(comunicate germane). Din când în când veritabile concerte susflinute de filar monica prizonierilor.
Prizonierii consideræ în mod unanim cæ sunt mai bine tratafli în lagærul de concentrare de la Weimar decât ar fi la Fresnes sau în orice altæ puøcærie francezæ.
Reamintim familiilor deportaflilor cæ bombardamentul uzinelor de la Weimar, la
sfârøitul lunii august (1944), nu a fæcut nici o victimæ printre deportafli.
Reamintim, de asemenea, cæ majoritatea trenurilor plecate din Compiègne øi
Fresnes, în august 1944, au fost dirijate spre Weimar ”.
Jean Puissant a citat acest text, dar i-a adaugat urmætoarea apreciere, monument
de viclenie øi de minciunæ postbelicæ :
“ Evident raportul este scris în stil binevoitor. Nu se spune cæ în atelierele de la
Buchenwald, piesele mecanice disparate care se fabricæ sunt arme. Nu se vorbeøte
de spânzurætorile pentru sabotaj, de apeluri øi contra-apeluri, de condifliile de
muncæ, de pedepsele corporale. Nu se precizeazæ cæ libertatea duminicalæ este
limitatæ de riscurile vieflii de lagær, nici cæ dacæ preoflii îøi adunæ fidelii pentru
dezbateri sau rugæciuni o fac aproape clandestin øi nu færæ riscuri. Se minte atunci
când se pretinde cæ deportaflii ar fi mai bine tratafli decât în închisorile franceze, cæ
bombardamentul din august 1944 n-a fæcut nici o victimæ printre prizonieri, sau cæ
majoritatea trenurilor plecate din Compiègne sau din Fresnes, la acea datæ, erau
dirijate cætre Weimar ”.
Aøa cum este el, acest text este mai aproape de adevær decât mærturia preotului
Birin, mai ales în ceea ce priveøte hrana. În rest el este un rezumat al regulamentului lagærelor, aøa cum a fost el stabilit în sferele conducætoare germane. Cæ
nu a fost aplicat este sigur. Istoria va spune de ce. Probabil cæ va refline ca principalæ cauzæ ræzboiul. Principiul administrærii lagærelor de cætre prizonieri este øi
el o cauzæ ! Adæugæm diluarea sau alterarea pe care le suferæ toate ordinele într-o
administraflie ierarhicæ, de la vârf spre bazæ. Ca la regiment : ordinele colonelului
ajung pe front în geanta majurului øi se executæ sub responsabilitatea caporalului.
La cazarmæ, plutonierul este periculos, nu colonelul. Aøa-i în Franfla în ceea ce pri veøte regulamentele coloniale. Ele sunt redactate într-un spirit ce concordæ cu
imaginea despre colonii a învæflætorilor de la sate. Se pune în evidenflæ misiunea
civilizatoare a Franflei! Nu suntem însæ scutifli de a-l citi pe Louis-Ferdinand
Céline, Julien Blanc sau Félicien Challaye dacæ vrem cu adeværat sæ cunoaøtem
viafla pe care militarii Imperiului nostru colonial o fac civililor indigeni în contul
coloniøtilor.
În ce mæ priveøte, sunt convins cæ, în limitele realitatæflii ræzboiului, nimic nu i a
împiedicat pe deflinuflii însærcinafli cu administraflia lagærelor germane, care ne
comandau, ne supravegheau øi ne încadrau, sæ facæ din viafla de lagær ceva care sæ
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semene îndeaproape cu tabloul pe care Germanii îl prezentau, prin persoane interpuse, familiilor care cereau informaflii.
Violenfle
“ I-am væzut pe unii dintre nefericiflii mei tovaræøi, vinovafli doar de a avea
braflele slabe, murind sub loviturile împærflite cu dærnicie de prizonierii politici
germani, promovafli øefi de echipe øi devenifli complici ai foøtilor lor adversari ”.
(p. 92).
Urmeazæ explicaflia :
“ Lovind, aceste brute nu aveau intenflia de a ucide . Totuøi, într-un acces de
furie øi violenflæ, ochi injectafli øi spumæ la guræ, se ajungea la crimæ. Brutele nu se
puteau opri. Trebuiau sæ meargæ pânæ la capætul plæcerii lor nebune ”.
(p. 92)
Este vorba de un fapt care, lucru excepflional, este pur øi simplu imputat deflinuflilor. Nu se øtie niciodatæ. Existæ probabil oameni care ucid într-un acces de
“ plæcere nebunæ ” øi care nu se pot opri înainte de capætul plæcerii lor. În lumea
normalæ, admisæ ca atare prin tradiflie, existæ øi anormali. Putem chiar imagina o
lume în care totul este anormal. Mai curând însæ sunt înclinat sæ cred cæ dacæ un
Kapo, un øef de bloc sau decanul unui lagær se lasæ antrenafli pânæ la astfel de
extremitæfli, ei se supun unor mobiluri indicând complexe mai accesibile : dorinfla
de ræzbunare, grija de a fi pe placul stæpânilor care le-au încredinflat un post privilegiat øi de a-l pæstra cu orice prefl, etc... Chiar dacæ se dedau la astfel de violenfle, nomenclaturiøtii lagærelor se fereau de moarte de om, lucru susceptibil sæ le
aducæ necazuri din partea soldaflilor SS, cel puflin la Buchenwald øi la Dora.
În ciuda acestei explicaflii, trebuie sæ mulflumim lui Martin-Chauffier de a fi
citat douæ evenimente care nu pot fi în nici un fel considerate ca rezultând din
“ punerea în aplicare a unui plan conceput la nivel înalt ” :
“ În fiecare sæptæmânæ, Kapo-ul infirmeriei fæcea vizita medicalæ, deøi era lipsit
de orice cunoøtinfle de specialitate. Examina foile de observaflie ale cæror margini
erau acoperite de observaflii în jurul unui diagnostic îngrijorætor. Apoi privea bolnavul : dacæ figura vreunuia nu-i plæcea, îi declara sænætos, indiferent de starea lui
efectivæ. Medicul încerca sæ previnæ sau sæ schimbe decizia nomenclaturistului
Kapo, cæruia iluminærile subite îi flineau loc de øtiinflæ. Pe deasupra era un lunatic.”
(p. 185).
“ Curentul de aer rece sau toaleta obligatorie la bustul gol erau mæsuri de
igienæ. Fiecare metodæ de ucidere se acopera astfel cu o imposturæ sanitaræ. Una
mai eficace ca alta. Cei ce sufereau de vreo boalæ de plæmâni erau ræpuøi în câteva
zile ”
(p. 192).
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Nimic nu îl obliga pe Kapo sæ adopte acest comportament. Nici pe Stubendienst, Kalifaktor, Pfleger sau alflii din cadrul personalului infirmeriei sæ expunæ
sistematic bolnavii curentului de aer rece, sæ-i sileascæ la toaletæ în pielea goalæ
sub apæ ca ghiafla, færæ distincflie.
O fæceau din dorinfla de a fi pe placul superiorilor SS, care îi ignorau în cea mai
mare parte a timpului, pentru pæstra un post care le salva viafla.
Ar fi fost de preferat ca Martin-Chauffier sæ-i acuze pe aceøtia cu tot atâta
vigoare ca pe germanii din trupele SS, sau cel puflin sæ împartæ în mod echitabil
responsabilitæflile.
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CAPITOLUL IV
PSIHOLOGII

David Rousset
øi universul concentraflionar

Dintre martorii, al cæror mare tenor David Rousset este recunoscut la scaræ
mondialæ, niciunul nu atinge într-o aøa mæsuræ puterea de evocare øi precizia
reconstituiri atmosferei generale a lagærelor. Niciunul însæ nu a romanflat nici mai
mult, nici mai bine ca David Rousset.
Istoria îi va refline numele. Mi-e teamæ însæ cæ va fi mai ales din punct de
vedere literar. Pe planul istoric propriu-zis, ambalajul a sufocat marfa, care apoi a
fost vândutæ moartæ. A cumpærat-o cine a vrut ! Rousset a presimflit acest lucru øi a
încercat sæ-l preîntâmpine:
“ Mi s-a întâmplat sæ relatez anumite fapte aøa cum erau ele cunoscute la
Buchenwald, øi nu cum le-au prezentat documentele publicate ulterior...
Existæ multe contradicflii de detaliu, nu numai între mærturii, ci øi între documente. Cele mai multe dintre textele publicate pânæ acum se referæ la aspectele
exterioare ale vieflii de lagær. Ele sunt apologii construite pe nisipul aluziilor øi al
afirmærii principiilor, nu pe terenul ferm al faptelor. Totuøi, cu condiflia cunoaøterii
prealabile øi perfecte a evenimentelor în chestiune, aceste texte au valoarea lor,
permiflând adesea punerea în luminæ a unei verigi încæ neobservate. M-am stræduit
sæ exprim raporturile dintre grupuri în adeværata lor dinamicæ øi complexitate ”.
(Zilele Morflii noastre, Les Jours de notre Mort, Anexæ, p. 764)
Acest raflionament i-a permis sæ neglijeze total sau aproape total documentele.
Apoi, pretextând cæ documentele privitoare la lagærele din Est sunt rare, sæ declare
cæ :
“ Mærturiile directe reprezintæ singura metodæ serioasæ de cercetare ” (Ibid.).
De aici pânæ la a alege dintre mærturiile directe pe cele care îi serveau cel mai
bine optica de moment nu era decât un pas. Nu a ezitat sæ-l facæ :
“ Era vorba, în aceste condiflii, de o tentativæ îndræzneaflæ, hazardatæ chiar, nu de
o imagine de ansamblu a lumii concentraflionare ” (Ibid.).
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Nu i-am putea caracteriza mai bine metoda decât o face el-însuøi. De ce ne
prezintæ atunci lagærele într-o formæ bazatæ pe afirmaflii categorice ?
L'Univers concentrationnaire (Pavois 1946) a avut un succes meritat. În concertul martorilor minori care urlau ræzbunarea øi cereau moartea Germanilor învinøi39, Rousset punea responsabilitatea pe seama ideologiei socialiste øi naflionale
germane, marcând o cotituræ, o nouæ orientare. Franfla pacifistæ i-a fost recunoscætoare lui David Rousset de a fi concluzionat în urmætorii termeni:
“ Existenfla lagærelor este un avertisment. Datoritæ structurii sale economice øi
severei crize de care a sucombat, societatea germanæ a cunoscut o descompunere
cu totul excepflionalæ în conjunctura actualæ a lumii. Træsæturile cele mai caracteristice ale mentalitæflii SS øi ale piedestalului social al acesteia se regæsesc însæ în
multe alte sectoare ale societæflii mondiale, deøi mai puflin pronunflate decât cele cu
care ne obiønuise Marele Reich. Nu este însæ decât o problemæ de circumstanfle.
Cine pretinde cæ experienfla naflional-socialisflæ nu poate avea loc în alte flæri øi la
alte popoare, îøi furæ singur cæciula. Germania a interpretat cu originalitatea proprie istoriei sale criza care a condus-o la universul concentraflionar. Existenfla øi
mecanismul acestei crize fline însæ de fundamentul economic øi social al capitalismului øi al imperialismului. Într-o formæ nouæ efecte analoge pot apærea
mâine40 oriunde în lume. Ne aøteaptæ o nouæ bætælie, una foarte precisæ ” (p. 187).
Les Jours de notre Mort (1947) reînoadæ firul din Univers concentrationnaire
ducându-l pânæ la limita ultimæ a speculafliei, Asistæm astfel la o continuæ îndepærtare de profesiunea de credinflæ de mai sus, deja total abandonatæ în Bufonul nu
râde ( Le Pitre ne rit pas, 1948). David Rousset a evoluat, opera lui cæpætând, pentru public, un caracter mai curând anti-german decât anti-hitlerist. Evoluflie uøor
remarcatæ, mai ales datoritæ slæbiciunilor manifestate încæ din start faflæ de boløevism. Pe parcurs, Russet nu-øi revine din starea de slæbiciune boløevicæ decât
39

. Francezii trebuie sæ øtie øi sæ reflinæ cæ aceleaøi erori conduc la aceleaøi orori. Ii avertizez în
mod solemn cu privire la caracterul øi la viciile vecinului de peste Rin, rasæ de dominatori. Iatæ de
ce numærul matricol 43 652 scrie aceste rânduri. Francezi, fifli vigilenfli, nu uitafli niciodatæ !
(Fratele Birin, 16 Luni de ocnæ, p. 117). (NA).
40
. Iatæ øi dovada ! “ În vreme ce mai multe sute de mii de “ persoane deplasate ”, adulfli, au reuøit
sæ pæræseascæ lagærele øi sæ plece spre cele douæ Americi, mii de copii øi bætrâni au ræmas sub controlul OIR în sinistrele baræci din Germania, Austria øi Italia. Peste câteva luni, Organizaflia Internaflionalæ a Refugiaflilor (OIR) îøi va înceta definitiv activitatea. Care va fi soarta acestor orfani
abandonafli de douæ ori ? Situaflia lor este deja tragicæ. In curând nu vor mai primi drept hranæ decât
echivalentul a trei-patru sute de calorii pe zi øi nimeni nu øtie dacæ aceastæ raflie insuficientæ va
putea fi menflinutæ. În aceste condiflii mortalitatea va face ravagii ” ( La Bataille, 9 mai 1950). Ziarul
precizeazæ cæ 13 milioane de persoane træiesc astfel într-o Europæ care s-a debarasat de Hitler, de
Mussolini øi de orice altæ tendinflæ fascistæ mærturisitæ. Solicit o anchetæ cu privire la modul cum
sunt tratafli aceøti copii øi bætrâni (“ persoane deplasate ”), de cætre gardienii lor. (N A).
Nimeni nu a anchetat însæ cu privire la “ persoanele deplasate ” din Banat în Bærægan, nici cu privire la cele expulzate (tot “ deplasate ”) din Cehoslovacia øi din alte regiuni ale Europei. Este drept,
dincolo de Românii, Ungurii, Tætarii, Cecenii øi alte neamuri, majoritatea acestor “ persoane
deplasate ” aparflineau poporului german învins, despre a cærui exterminare presa aliaflilor victorioøi
discuta pe faflæ. Deja înainte de ræzboi, autori americani estimau cæ 25 000 de chirurgi ar putea
steriliza, în trei luni de zile, tofli bærbaflii øi toate femeile neamului german ! (NT).
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pentru a cædea într-un anticomunism radical, ce l-ar fi condus pur øi simplu la
rusofobie, dacæ soarta ræzboiului rece s-ar fi decis pe câmpul de luptæ.
Originalitatea Universuuil concentrationar constæ în a fi distins net responsabilitetea ideologiei naflional-socialiste de cea a Germaniei. Russet nu s-a mulflumit
cu atât. Øi-a blindat originalitatea printr-o teorie care a fæcut senzaflie, justificând
comportamentul nomenclaturiøtilor comuniøti din lagærele germane prin necesitatea de a conserva “ elita revoluflionaræ ” pentru perioada de dupæ ræzboi41.
Martin-Chauffier justifica pe medicul care se ocupa de anumifli bolnavi,
læsându-i pe ceilalfli sæ crape cum or øti ! David Rousset justificæ politica ce-øi
propune sæ salveze calitatea în detrimentul cantitæflii, o calitate definitæ dupæ
criterii extra-umane mai mult decât discutabile. Acestea constituie argumente de
forflæ care strivesc øi acuzæ masa anonimæ a “ supraviefluitorilor ” lagærelor germane de concentrare ! Dacæ pornind de la Martin-Chauffier sau David Rousset, se
va vorbi într-o zi de imposturæ filozoficæ42, nu ar fi întru nimic de mirare. Unii nu
se vor sfii sæ-øi aminteascæ faptul cæ David Rousset a fost salvat probabil de la
moarte de comunistul-kapo Emile Künder, care îl considera ca aparflinând acestei
elite revoluflionare øi i-a arætat ca atare o mare prietenie. Astæzi îl reneagæ !
Ne limitæm la atât deøi ar mai fi øi altele de spus.

Postulatul teoriei
“ Atunci când forflele vii ale unei clase sunt expuse în cadrul celei mai totalitare
bætælii de pânæ acum, este normal ca adversarii sæ fie puøi în imposibilitate de a
face ræu øi, dacæ lucrul devine necesar, chiar exterminafli ”
(p. 107).
Postulatul este inatacabil. Concluzia lui însæ comportæ anumite retuøuri :
“ Scopul lagærelor este distrugerea fizicæ ” (Ibid.).
Textul postulatul condiflioneazæ distrugerea fizicæ de necesitate. Exterminarea
nu este decretatæ ca principiu. Ea devine necesaræ în mæsura în care întemniflarea
omului nu este suficientæ pentru a-l pune cu botul pe labe.
Dupæ o asemenea deducflie øi gimnasticæ intelectualæ, cine-l mai poate opri pe
David Rousset ? Iatæ-l scriind negru pe alb :

41

. Aceastæ teorie este øi mai pregnantæ în Zilele morflii noastre. (N A).
. Impostura filosoficæ este de mult evidentæ. Faflæ de cele ce ies la luminæ pe linia ponegririi sistematice a tot ceea ce a gândit sau intreprins Germania epocii hitleriste, faflæ de diminuarea,
scuzarea sau øtergerea cu buretele a crimelor iudeo-comuniste, færæ sæ mai amintim cæ mafia din
lagærele germane era unsæ cu toate alifiile, inclusiv francmasonice, nu ar fi de mirare ca într-o zi sæ
se vorbeascæ de toate acestea în cadrul unei noi discipline sociologice, INFAMOLOGIA. (NT).
42

132

“ Ordinul poartæ semnul stæpânului. Comandantul lagærului ignoræ totul. Blockführer43-ul ignoræ øi el. Lagerältester44-ul la fel. Executanflii aøiøderea. Ordinul
indicæ nu numai moartea ci øi felul în care øi durata în care aceasta trebuie sæ se
producæ ! In acest pustiu de ignoranflæ este mai mult decât suficient ” (p. 100).
Ceea ce reprezintæ nu numai o modalitate de a insulta hârtia øi de a arunca responsabilitatea la nivelul german cel mai înalt (Martin-Chauffier), ci øi de a înlesni
concluzia unui plan prestabilit de exterminare, care se justificæ printr-o filozofie.
“ Inamicul, în cadrul filosofiei SS reprezintæ puterea ræului exprimat pe plan
fizic øi intelectual. Comunistul, socialistul, liberalul german, revoluflionarii, membrii diverselor miøcæri de rezistenflæ reprezintæ tot atâtea încarnæri active, dinamice
ale ræului. Existenfla obiectivæ a anumitor rase, Evreii, Polonezii, Ruøii reprezintæ
expresia staticæ a ræului. Evreul, Rusul, Polonezul sunt eretici non-asimilabili prin
chiar naøterea lor. Chiar øi færæ sæ miøte un deget contra naflional-socialismului ei
sunt sortifli focului apocaliptic. Moartea nu are deci un sens complet. Numai ispæøirea poate satisface stæpânul. Lagærele de concentrare nu reprezintæ alta decât
complexul mecanism al ispæøirii. Cei care trebuie sæ moaræ merg spre moarte cu
pas domol, calculat, pentru ca distrugerea lor fizicæ øi moralæ gradual realizatæ sæ-i
facæ în sfârøit conøtienfli cæ-s, încarnæri ale ræului, neoameni ! Exterminând corpurile omeneøti, preotul justiflar încearcæ un soi de plæcere secretæ, de voluptate
intimæ ”
(pp. 108-109).
Plecând de la lagærele de concentrare ca mijloac de a pune opozanflii în imposibilitate de a face ræu, se ajunge dintr-un condei la transformarea lor în instrumente
principiale de exterminare. Apoi se brodeazæ la infinit despre scopului exterminærii øi despre cât e Dracul de negru ! Ajunøi pe astfel de înælflimi astrale, nu se
mai pune decât problema aptitudini pentru construcfliile gratuite ale spiritului, pro blema virtuozitæflii, a prestidigitafliei. Efortul literar ce produce fericitele efecte de
sadism este însæ perfect inutil. Nici o nevoie sæ fi træit evenimentul pentru a-l descrie astfel. Suficient sæ ne raportæm la Torquemada øi la tezele Inchizifliei.
Nu mai vorbesc despre primea parte a explicafliei, care asimileazæ Evreilor pe
Polonezi øi pe Ruøi, în spiritul conducætorilor germani. Fantezia sare øi în ochiul
orbului !
Munca
“ Munca este înfleleasæ ca un mijloc de pedeapsæ. Ca mânæ de lucru, prizonierii
prezintæ doar un interes secundar, o preocupare stræinæ naturii intime a universului
concentraflionar. Din punct de vedere psihologic, sadismul se explicæ prin nevoia
de a-i constrânge pe prizonieri sæ consolideze instrumentele aservirii lor.
43
44

. Responsabil SS al unui bloc sau baracæ din lagær. (NA).
. Decanul lagærului, ales de cætre direcflia SS printre deflinufli. (NA).
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Lagærele germane au devenit întreprinderi industriale în virtutea unor accidente
istorice. Extinderea ræzboiului la scaræ mondialæ a impus utilizarea absolutæ a tot øi
toate . Øchiopii, surzii, orbii, prizonieri de ræzboi øi alflii au fost înregimentafli cu
biciul. Trupele SS au silit la muncile cele mai destructive haita oarbæ a deflinuflilor... Munca lor nu avea ca scop esenflial realizarea unor sarcini precise, ci protejarea45 lor paradoxalæ prin constrângerea cea mai strictæ øi mai degradantæ ”
(pp. 110-112).
Din moment ce s-a decis cæ scopul lagærelor era exterminarea, evident cæ
munca nu mai putea fi decât ca un element neglijabil în cadrul teoriei misticii
exterminatoare. Eugen Kogon, despre care vom vorbi în capitolul urmætor, plecând de la acelaøi principiu, deøi cu mai puflin rafinament scriitoricesc, noteazæ
urmætoarele în Iadul organizat (L'Enfer organisé):
“... S-a decis ca lagærele sæ aibæ un scop secundar, cât de cât realist, practic,
imediat. Graflie lor s-a putut reuni øi utiliza o mânæ de lucru compusæ din sclavi
aparflinând direcfliei SS. Câtæ vreme li se va permite sæ træiascæ, sclavii vor træi numai pentru a-øi servi stæpânii... Cu timpul, aøa numitele scopuri secundare (terorizarea populafliei, utilizarea sclavilor ca mânæ de lucru, menflinerea lagærelor ca teren de antrenament øi de de experienfle pentru SS) au ajuns motive principale, mai
ales în ce priveøte adeværatele rafliuni de internare în lagær. Lucrul a devenit øi mai
evident din ziua în care ræzboiul proiectat øi pregætit de Hitler øi de trupele SS a
fost dezlænfluit, acesta provocând o enormæ proliferare a lagærelor ”.
(pp. 27-28).
Din juxtapunerea acestor douæ texte reiese cæ, pentru primul, accidentul istoric
al ræzboiului, øi încæ doar din momentul extinderii acestuia la scaræ mondialæ, a
fæcut sæ se treacæ la utilizarea deflinuflilor ca mânæ de lucru. Potrivit celui de-al
doilea, rezultatul fusese atins înainte de ræzboi, care nu a fæcut decât sæ-i confere øi
mai multæ importanflæ.
In ce mæ priveøte, optez pentru al doilea text. Impærflirea lagærelor în Konzentrationslager46, Arbeitslager47 øi Straflager48 era un fapt împlinit în momentul
declarærii ræzboiului. Operafliunea de internare, înainte øi în timpul ræzboiului, se
fæcea în doi timpi. Mai întâi, deflinufli erau reunifli într-un lagær prevæzut sau
organizat pentru muncæ, care era øi un loc de triaj. De acolo, într-un al doilea timp,
erau dirijafli spre alte lagære, potrivit nevoii de mânæ de lucru. Pentru delicvenflii în
curs de internare exista o a treia posibilitate : trimiterea într-un lagær de pedeapsæ,
adicæ într-un lagær în plinæ construcflie, øi care, pentru acest motiv, era considerat
drept un lagær de represalii. Din momentul terminærii sale, acesta devenea la
rândul lui un lagær obiønuit.
45

. In germanæ, lagærele se numeau Schutzhaftlager, adicæ închisori de protecflie contra furiei
poporului. (NA).
46
. Lagær de concentrare. (NA).
47
. Lagær de muncæ. (NA).
48
. Lagær de pedeapsæ (muncæ øi condiflii de viaflæ mai grele). (NA).
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Dupæ pærerea mea, munca a fost prevæzutæ de la bun început. Ea face parte din
codul internaflional de represiune. In toate flærile lumii Statul obligæ la muncæ pe cei
închiøi, obflinând beneficii de pe urma lor. Existæ câteva excepflii : regimul din
cadrul democrafliilor, deportaflii de onoare ai regimurilor dictatoriale. Contrariul
nici nu poate fi conceput. O societate care i-ar întrefline pe cei care îi încalcæ legile
øi care o submineazæ este un non-sens. Ceea ce variazæ funcflie de regimul de
libertate sau de detenflie fline de condifliile de muncæ øi de beneficiul scontat.
Particularitatea Germaniei constæ în aceea cæ lagærele ei au trebuit construite
rapid de la primul la ultimul. Pe deasupra, a survenit ræzboiul, care a impus
construirea de noi øi noi lagære, fiecare dintre acestea fiind mai întâi un Straflager,
adicæ un loc unde condifliile de muncæ øi de viaflæ erau extrem de dificile.
Suprapunerea necesitæflii de noi øi noi lagære peste aceea a fazei de Straflager
explicæ ideea eronatæ cæ scopul lor veritabil ar fi fost acela de a ucide. Oamenii
mureau nu pentru cæ exista o politicæ în acest sens ci pentru cæ nu se putea altfel în
condifliile date49.

Häftlingsfuhrung50 sau auto-gospodærirea concentraflionaræ
Dupæ cum se øtie, direcflia SS a delegat deflinuflilor conducerea øi administrarea
lagærelor. Aceastæ decizie politicæ a condus la o întreagæ birocraflie øi ierarhie concentraflionaræ, în rândul cæreia remarcæm aøa numiflii Kapo sau øefi de detaøamente, Blockältester sau øefi de bloc, Lagerschutz sau polifliøti, Lagerältester sau
49

. S-a exagerat enorm øi deliberat cu privire la numærul morflilor din lagærele germane. Tocmai de
aceea accesul cercetætorilor la arhivele germane capturate de învingætori este practic imposibil.
Interesul ideologic al învingætorilor cerea ponegrirea permanentæ øi ritualæ a învinøilor. De aici
pânæ la dogma holocaustului nu mai era decât un pas. Legile mai noi privind instituirea øi protecflia
prin forflæ a idolatriei holocaustice, despre care am mai amintit, aratæ cæ acest pas a fost fæcut, cæ el
se face, sub ochii noøtri. Un alt aspect al problemei. Ponegrirea deliberatæ a lagærelor germane se
însofleøte de idilizarea subtilæ a celor sovietice, trecerea totalæ sub tæcere a celor engleze, franceze øi
americane. Pentru cazul nostru, faptul cæ lagærul Dunære-Marea Neagræ a fost închis dupæ câfliva
ani de fazæ de Straflager, ne face sæ credem cæ scopul lui a fost într-adevær acela de a extermina
oameni. (NT)
50
. Termenul desemneazæ conducerea lagærelor de cætre prizonieri ei înøiøi. Häftlingsfühurung-ul
pune problema birocrafliei, a nomenclaturii, a mafiei concentraflionare. Interpretarea realitæflii din
spatele acestui termen, aøa cum o remarcæ autorul cu diverse ocazii, conduce fie la diabolizarea, fie
la umanizarea universului concentraflionar. Gulagul sovietic, nu a cunoscut autogospodærirea
preferatæ de Direcflia germanæ SS pentru lagærele ei. Færæ acest Häftlingsführung, øi în Gulag a
apærut mafia, øi încæ una cu adeværat redutabilæ, care abia de aici încolo va avea probabil de jucat
un rol istoric. Tendinfla cætre minciunæ, banditism øi terorism de stat, specificæ epocii de dupæ
ræzboi, reprezintæ unul din aspectele de mafiotizare a istoriei. Este vorba de un proces mai vechi,
ajuns probabil în faza finalæ, øi pe care îl putem urmærii de la Conspiraflia Iluminaflilor lui Spartakus
Weihsaupt la tragicomedia atentatelor din septembrie 2001 sau invaziile banditeøti din Afganistan
øi Irak, coafate în intreprinderi umanitare. Regula este cæ odaflæ apærutæ în istorie, o tendinflæ
oarecare nu dispare înainte de împlinirea ultimelor consecinfle pe care le implicæ. (NT).
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decani, øefi de lagære, etc…Aceastæ birocraflie concentraflionaræ exercita întrega
autoritate în lagær. Este vorba de o regulæ generalæ în materie de represiune care,
într-o formæ sau alta, se întâlneøte în toate flærile lumii. Dacæ deflinuflii cooptafli în
aceastæ birocraflie sau nomenclaturæ ar fi dovedit o cât de redusæ nofliune de solidaritate sau spirit de clasæ, decizia politicæ SS ar fi intervenit pretutindeni ca un
factor de uøurare a pedepsei pentru tofli. Din nefericire solidaritatea sau spiritul de
clasæ nu s-au constatat niciunde. Luând în primire postul încredinflat, deflinutul
nomenclaturist îøi schimbæ øi mentalitatea øi clanul. Este un fenomen general, prea
cunoscut pentru a insista asupra lui, el nu poate fi imputat doar Germanilor sau
ideologiei naflional-socialiste. Eroarea lui David Rousset constæ în aceea cæ a crezut sau numai a simulat credinfla cæ ar fi putut fi altfel într-un lagær de concentrare.
S-a stræduit sæ ne facæ øi pe noi sæ credem cæ aøa ar fi stat lucrurile : deflinuflii politici ar fi fost o specie superioaræ de muritori, imperativele lor ar fi fost dintre cele
mai nobile, situându-i deasupra legilor luptei individuale pentru existenflæ.
De aici poziflia lui de principiu : nomenclatura concentraflionaræ nu putea salva
masa deflinuflilor. Meritul ei este de a fi salvat elita concentraflionaræ.
“ Colaborarea strânsæ cu un Kapo putea îmbunætæflii viafla chiar øi în Iad ” (p.
166).
Rousset nu ne spune însæ cum se putea obfline colaborarea strânsæ a unui Kapo.
Nici cæ aceastæ colaborare nu depæøea decât în mod excepflional, fie chiar øi în
cazul unui Kapo deflinut politic, stadiul raporturilor de supuøenie individualæ, de la
senior la client. Prin urmare, lucru de asemenea trecut sub tæcere, de strânsa colaborare cu un Kapo nu putea beneficia decât un numær extrem de redus de deflinufli.
Se înflelege cæ :
“ Deflinerea unui post în nomenclatura lagærului este de un interes capital, de care
depinde viafla sau moartea multor oameni ”
(p. 134).
Nomenclaturiøtii s-au organizeazat. Cei mai bine organizafli dintre nomenclaturiøti sunt comuniøtii, care ajung sæ punæ la cale adeværate comploturi politice
împotriva Direcfliei SS a lagærelor, mergând pânæ la formularea de programe de
acfliune pentru dupæ ræzboi. Iatæ câteva exemple :
“ La Buchenwald, comitetul central secret al fracfliunii comuniste grupa o serie
de Germani øi de Cehi, un Rus øi un Francez ” (p. 166).
“ Deja în 1944, ei pregæteau acfliuni pentru dupæ ræzboi, singura lor problemæ
fiind aceea cæ direcflia SS i-ar fi putut între timp lichida pe tofli .”(p. 170).
“ La Buchenwald, în afara organizafliei comuniste care atinsese un grad de
perfecfliune øi de eficienflæ unic în analele lagærelor, elemente politice mergând de
la socialiøti pânæ la extrema-dreaptæ se întruneau mai mult sau mai puflin regulat,
ajungându-se la definitivarea unui program comun de acfliune dupæ reîntoarcerea
în Franfla ”.
(p. 80-81).
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Totul este logic, coerent, numai faptul ce serveøte drept punct de plecare este
discutabil.
In toate lagærele, deflinuflii s-au apropiat între ei, s-au constituit în grupuri discrete, fie din afinitate, fie pentru a suporta mai uøor soarta comunæ în mijlocul
masei informe, fie din interes suprem : cucerirea øi pæstrarea puterii în limitele
impuse de Häftlingsführung, mai buna exercitare a puterii.
La eliberare, sub bagheta de maestru a lui David Rousset, comuniøtii au lansat
mitul cæ tæria lor de granit era øi fusese doctrina stalinistæ, cæreia chipurile se conformaseræ în toate acfliunile lor. În realitate, acest granit era profitul material al
celor din bandæ, un profit în care intra hrana øi tot ce concura la salvarea vieflii
bandiflilor. La Buchenwald øi la Dora, lagære pe care le-am cunoscut personal,
opinia generalæ era cæ politic sau nu, comunist sau necomunist, orice “ comitet ”
era mai întâi o bandæ de hofli de alimente, indiferent de forma pe care o lua aceastæ
hoflie. Nici un fapt n-a infirmat aceastæ opinie. Dimpotrivæ, tot øi toate o confirmau : grupele oculte de comuniøti øi de alfli “ politici ” care se confruntau, modificærile subtile din compoziflia bandei la putere, care avea rolul suprem în repartizarea præzii øi distribuirea posturilor de comandæ. Mecanismul acesta se reprodu cea prin cariocinezæ spontanæ, nimeni øi nimic nu-l putea opri.
În timpul celor câteva sæptæmâni pe care le-am petrecut la Blocul 48 din
Buchenwald, la sugestia øefului de bloc sau cu autorizaflia lui, un grup de nou
venifli a decis sæ se ocupe de moralul masei de deflinufli. Treptat, grupul acesta a
cæpætat o anumitæ autoritate. Relafliile dintre øeful de bloc øi masa deflinuflilor au
sfârøit prin a fi total controlate de acest grup. El reglementa viafla în bloc, organiza
conferinfle, desemna oamenii pentru corvezi, repartiza hrana, etc. Concertul de
linguøeli al membrilor grupului la adresa omnipotentului øef de bloc îmi fæcea
greaflæ. Într-o zi, principalul animator al acestui bande a fost surprins de un neofit
în timp ce împærflea cu un altul cartofii furafli din raflia comunæ…
Eugen Kogon susfline cæ Francezii de la Buchenwald, singurii care primeau
colete din partea Crucii Roøii, deciseseræ sæ le împartæ echitabil cu întregul lagær :
“ Când tovaræøii noøtri francezi s-au declarat gata de a distribui o bunæ parte
dintre ele (coletele Crucii Roøii) întregului lagær, acest act de solidaritate a fost
primit cu recunoøtinflæ. Timp de mai multe sæptæmâni, repartizarea a fost fæcutæ
într-un mod scandalos: un singur pachet pentru zece Francezi, în vreme ce
compatrioflii lor însærcinafli cu distribuirea, în frunte cu øeful celulei comuniste
francez din lagær51, îøi rezervau pentru ei mormane de colete sau le utilizau în
favoarea prietenilor lor de marcæ ”
(Iadul organizat, p. 120).

51

. Mafia din lagær acordase acest titlu lui Marcel. (NA). Meritele concentraflionare ale acestui
Marcel Paul trebuie sæ fi fost remarcabile de vreme ce încæ øi astæzi, funcflie de rezultatele electorale,
stræzi øi bulevarde din municipalitæflile comuniste primesc numele lui. Se øtie cæ venise în Franfla din
Polonia øi cæ avea 120 de kilograme când s-a întors din lagær. Nu i se cunoaøte numele de fatæ !
(NT).
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Færæ sæ vadæ în aceastæ stare de lucruri cauza capitalæ a celor petrecute în lagærele germane, David Rousset dezvæluie nu mai puflin o laturæ a ræului, atunci când
scrie :
“ Birocraflia nu serveøte doar gestionærii lagærelor: Prin vârfurile sale, ea este
implicatæ în traficurile SS de tot felul. Berlinul trimite cantitæfli de tutun øi de fligarete pentru plata oamenilor. Camioane cu provizii ajung în lagære. Deflinuflii trebuiesc plætifli sæptæmânal. Vor fi plætifli la cincisprezece zile sau odatæ pe lunæ ! Se va
reduce numærul fligaretelor, se vor întocmi liste cu muncitorii slabi, care nu vor
primi nimic. N-au decât sæ crape ! Nu conteazæ ! Important este ca fligærile sæ ajungæ pe piafla neagræ. Carne ? Unt ? Zahær ? Miere ? Conserve ? Deflinuflii vor trebui
sæ se mulflumeascæ cu o porflie mai mare de varzæ roøie sau de sfeclæ, napi de Sue dia asezonafli cu morcovi. Ajunge ! Nici la mama acasæ n-au mâncat mai bine ! Cât
despre lapte, slavæ Domnului, nu-i apæ pe Dunære câtæ putem albi la Buchenwald !
Carnea, untul, zahærul, mierea, conservele, laptele, cartofii - totul se vinde la negru
civililor germani care plætesc. Cetæfleni onorabili ! Berlinul va afla cu satisfacflie cæ
totul a sosit øi s-a petrecut cu bine. Imprtant este ca registrele sæ fie în ordine øi
contabilitatea verificabilæ… Se cere fæinæ ? Simplu ! Diminuæm rafliile de pâine.
Nu se va vedea nimic. Feliile doar vor fi tæiate mai cam din topor ! Registrele nu-s
prevæzute cu astfel de rubrici iar stæpânii SS vor aprecia øi mai mult comersanflii
noøtri ”
(pp. 145-147).
Iatæ dezminflitæ, cel puflin în ceea ce priveøte hrana, legenda cæ la “ nivel înalt ”
s-ar fi elaborat un plan pentru înfometarea deflinuflilor. Berlinul trimitea întregul
necesar pentru a putea fi servite rafliile prevæzute, în conformitate cu ceea ce se
scria familiilor deflinuflilor de cætre asociflia despre care am amintit. Berlinul nu øtia
însæ cæ alimentele destinate lagærelor nu sunt distribuie în mod corect52. Cine–s
52

. Acelaøi fenomen a fost pus în evidenflæ de procesul recent intentat Fundafliei Mama øi Copîlul
din Versailles, al cærei preøedinte era nevasta generalului Pallu. S-a putut afla cæ :
“ Copiii erau prost îmbræcafli, træiau într-o mizerie de nedescris, murdari plini de pæduchii. Saltelele
de paie putrezite sub efectul excrementelor øi al urinei, viermi, un singur cearøaf, o pæturæ, closete
înfundate. Copiii îøi fæceau nevoile unde dædea Dumnezeu. Erau plini de puroi, øi de plægi. Atât
despre decor. 13 copii au murit de foame, deøi fundaflia generælesei Pallu era recunoscutæ de
utilitate publicæ øi primea, pe lângæ rafliile normale, alocaflii suplimentare. Nimic nu ajungea la
copii : laptele erau îndoit cu apæ, untul, uleiul, margarina erau utilizate pentru hrana personalului,
zahærul supra-raflionalizat. Copiii aveau prea mult, a declarat o educatoare. Generælesei i se livra un
litru øi jumætate de lapte pe zi, ciocolatæ, orez, carne, totul de cea mai bunæ calitate. Directoarea, o
femeiuøcæ brunetæ, trimitea familiei pachete de 20 kg din rezervele personale… Tofli aceøti oameni
erau bine hrænifli øi nu se mirau de mana cereascæ în vreme de lipsuri.
— Bine, bine, dar copiii… întrebæ procurorul.
— Era atât de uøor… Ei nu reclamau nimic...
— Nu exista un medic ?
— Ba da, ne vizita adesea. In fugæ sæ-øi i-a darul…
— Ce spunefli despre acest caz de rujeolæ, Doctrore Dupont ?
— Nu e primul. L-am îngrijit normal. (Saltea putredæ, pneumonie, moartea pacientului)
— Ai venit deci într-un suflet când ai fost anunflat cæ micuflul Dagorgne a fost transportat la spital unde
va muri dupæ douæ zile ?
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hoflii ? Deflinuflii însærcinafli cu distribuirea hranei. David Rousset pretinde cæ deflinuflii furau din ordinul øi în contul superiorilor SS, Nu-i adeværat. Furau pentru ei
înøiøi, se îndopau cu de toate sub ochii noøtri. Apoi plæteau tribut la SS pentru a-i
cumpæra complicitatea.
Faimoasele comitete revoluflionare de apærare a intereselor deflinuflilor øi de punere a lumii la cale dupæ ræzboi se reduc la atât. De mirare cum au putut induce în
eroare opinia publicæ. Las altora explicaflia acestui fenomen. Adaug numai cæ
aceøti mafiofli constituifli øi organizafli milimetric, sub a cæror autoritate funcflionau
toate lagærele germane, întreflineau øi prelungeau printre noi spiritul de linguøire øi
flatarisealæ pe care-l exersau în relafliile cu superiorii lor SS. Referitor la conferinflele organizate la Blocul 48, la care s-a fæcut aluzie mai sus, David Rousset
povesteøte :
“ Am organizat o primæ conferinflæ. Un Stubendienst rus, de 22 sau 23 de ani,
muncitor la Uzinele Marty din Leningrad, a vorbit despre condiflia muncitorului în
URSS. Dezbaterea care a urmat a durat douæ zile. O a doua conferinflæ, despre
organizarea agriculturii sovietice, a fost flinutæ de un kolhoznic. Ceva mai târziu,
eu însumi am fæcut o prelegere asupra Uniunii Sovietice, de la Revoluflie la
Ræzboi…53 ”.
(p 77).
Am asistat la aceaste conferinfle, perle de boløevico-filie, cu atât mai neaøteptate
cu cât David Rousset se fæcuse anterior cunoscut ca un fervent trotskyst. Erich,
øeful nostru de Bloc, ceva mælai mare printre comuniøti, avea credit pe lângæ
celula care conducea Häftlingsführung-ul la Buchenwald. Fæcea sæ i te bagi pe sub
piele øi sæ-l gâdili anticipativ, în contul iepocii de aur care avea sæ vinæ…
“ Trei luni mai târziu, continuæ Rousset, n-aø mai fi reluat aceastæ tentativæ pentru nimic în lume. Coarda era întinsæ la maximum. La acea vreme, eram cu toflii
foarte ignoranfli. Erich, øeful nostru de Bloc, a bombænit cât a bombænit dar nu s-a
opus ”.
(p. 77).
Bine înfleles. Pe deasupra, trei luni mai târziu, onorabilul David Rousset era
ocupat pânæ peste poate cu flatarea lui Emil Künder, noul kapo ! Vremea conferinflelor trecuse. Coletele din Franfla acaparau întreaga energie øi glagorie
— N-am putut. Era ora prânzului… ”
(Le Populaire, 16 mai 1950).
Aceastæ paginæ concureazæ cu cele mai bune relatæri despre lagærele de concentrare. Drama s-a
petrecut în Franfla øi opinia publicæ n-a øtiut nimic, nici mæcar administraflia de care depindea
Fundaflia Mama øi copilul. Copiii mureau acolo ca øi deflinuflii din lagærele de concentrare, în
aceleaøi condiflii øi pentru aceleaøi motive…
Intr-o flaræ democraticæ øi în timp de pace ! (NA).
53

. Nu lipseau la Buchenwald, s-ar putea spune, decât prelegerile din perioada deplinei maturizæri
a societæflii socialiste multilateral dezvoltate: Lenin despre trompa elefantului, Cæmila sovieticæ cu
cea mai mare cocoaøæ din lume, Lenin øi cucul la ora exactæ, Radio Erevan… Complexitatea
problemelor ridicate de prelegerile lui David Rousset va va obliga pe Bulæ sæ reintre în câmpul
muncii. Cine altul decât el ar putea sæ ia, în sfârøit, problema holocaustului în mânæ ? (NT).
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comunistæ. Dacæ am înfleles bine Zilele morflii noastre, Rousset a apreciat aceste
colete. Departe de mine gândul de a i-o reproøa. Intoarcerea mea acasæ nu ar fi fost
posibilæ færæ coletele pe care le-am primit la rândul meu. Nu am ascuns niciodatæ
acest lucru 54.
Se poate susfline, øi-i aproape sigur cæ aøa va fi !, Lucrul cel mai important nu
era faptul cæ Häftlingsführung-ul ne-a costat o viaflæ mai oribilæ decât ceea ce se
prevæzuse pentru noi în înaltele sfere germane, deøi nimic nu impunea necesitatea
unui astfel de deznodæmânt. Textele celor ce justificæ sau banalizeazæ Häftlingsführung-ul ne-o aratæ cât se poate de clar. Mi se pare indispensabil øi de datoria
mea sæ insist asupra cauzelor precise ale ororilor din lagære sub toate aspectele lor.
Argumentul subiectiv de care se face atâta caz va fi adus astfel la justa lui valoare.
In plus, cercetætorul de mâine, pentru care problema lagærelor germane va fi
departe de soluflia cuvenitæ, se va putea orienta cætre natura însæøi a celor petrecute
aici.

Obiectivitatea
“ Birkenau, cea mai mare citadelæ a morflii. Selecflia iniflialæ sau împærflirea pe
categorii, la sosire. Pentru a înøela øi aservi mai uøor, decorurile civilizafliei sunt
exibate precum caricaturile. Vor urma alte selecflii, duminicæ de duminicæ, în
diversele lagære. Lungæ aøteptare a distrugerilor inevitabile de la Blocul 7. Izolat
de restul lumii, Sonderkommando-ul55este condamnat sæ træiascæ pe viu toate secundele eternitæflii sale alæturi de corpurile torturate øi arse. Teroarea zdrobeøte
pânæ-ntr-acolo nervii cæ agoniile traverseazæ toate umilirile øi trædærile. In clipa
închiderii implacabile a puternicelor porfli ale camerei de gazare tofli (prizonierii)
se precipitæ zdrbindu-se în nebunia de a mai træi încæ, astfel încât, la redeschidere,
cadavrele înlænfluite se præbuøesc într-o cascadæ confuzæ pe calea feratæ ”
(p. 51).
Într-o panoramæ de ansamblu ca Zilele morflii noastre, romanflatæ, însiropatæ øi
pudratæ pe deasupra cu artificii pe care autorul se vede nevoit sæ le mærturiseascæ,
acest pasaj ar fi mai puflin øocant. În Universul concentraflionar însæ, care se vrea
prin multiple laturi o istorie træitæ, el pare nefiresc. Se øtie cæ David Rousset nu a
asistat nicio datæ la acest supliciu pe care totuøi îl descrie atât de precis øi de
impresionant.
Este încæ prea devreme pentru a pronunfla o judecatæ definitivæ asupra camerelor de gazare: documentele sunt rare, cele care existæ sunt imprecise, incomplete,
54
55

. A se vedea Prima parte, capitolul IV. (NA).
. Detaøament special, afectat crematoriului. (NA).
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trunchiate, departe de a fi deasupra oricæror suspiciuni. Sunt convins cæ un examen
serios al camerelor de gazare, cu materiale ce nu vor întârzia sæ fie descoperite,
dacæ cercetærile se vor face cu bunæ credinflæ, va pune aceastæ problemæ pe cu totul
alte baze56. Se va descoperi atunci cu uimire numærul fantastic al celor care ne-au
vorbit despre ele øi termenii în care au gæsit de cuviinflæ sæ o facæ.
Dintre tofli martorii, Eugen Kogon este cel care s-a aplecat cu cea mai mare
pasiune asupra afacerii, mærturia lui prezintæ, în ochii mei, mai mult interes decât
altele. În Iadul organizat, deja citat, Kogon scrie :
“ Un foarte mic numær de lagære dispuneau de propriile lor camere de gazare ”.
(p. 154).
Explicând mecanismul operafliunii, Kogon continuæ :
“ În 1941, Berlinul a trimis în lagære primele ordine57 privind transporturile
speciale de exterminare prin gazare. Au fost aleøi în primul rând prizonieri de
drept comun, cei condamnafli pentru atentat la moravuri øi anumifli deflinufli politici
prost væzufli de cætre SS. Aceste transporturi plecau spre o destinaflie necunoscutæ.
Cât priveøte Buchenwaldul, încæ de a doua zi vedeam revenind hainele, inclusiv
conflinutul buzunarelor, protezele dentare, etc. Graflie unui subofifler de escortæ58
s a aflat cæ aceste transporturi ajunseseræ la Pirna øi la Hohenstein, cæ cei care le
compuneau fuseseræ supuøi unor experienfle cu un nou gaz øi pieriseræ…
În cursul iernii 1942-1943, tofli Evreii au fost examinafli din punctul de vedere al
capacitæflii lor de muncæ. În locul transporturilor sus-menflionate, acum era vorba
de Evreii invalizi, care, în patru grupuri de câte 90 de oameni, au luat aceeaøi cale,
dar au ajuns la Bernburg, în apropiere de Kothen. Medicul-øef al preventoriului
locului, un anume doctor Eberl, era un instrument SS docil. În dosarele SS, aceastæ
operafliune purta referinfla “14 F. 13”59. Ea pare sæ fi avut loc simultan (?)60,
soldându-se cu nimicirea tuturor bolnavilor din preventorii, care treptat se
generalizaseræ în Germania Naflional-Socialistæ ”.
(pp. 225-226).

56

. Autorul scria aceste rânduri în anul 1949. Cercetærile ulterioare aratæ cæ în universul concentraflionar german nu au existat camere de gazare. Dovada existenflei lor într-un lagær sau altul nu a
fost adusæ. Dimpotrivæ, dupæ ce vreme de peste treizeci de ani s-a admis oficial existenfla camerelor
de gazare în lagære ca Buchenwald, Dachau, Treblinca øi altele, dintr-o datæ, în anii ’70, s-a renunflat
la ele. De atunci, exterminaflioniøtii s-au concentrat asupra menflinerii lor în actualitate la Auschwitz,
Birkenau øi Maidanek. S-a descoperit cæ øi acestea sunt la fel de mitice ca celalte. De aici necesitatea
pentru democraflia totalitaræ iudeo-americanæ de a legifera obligativitatea dogmei camerelor de
gazare øi a holocaustului. Se încearcæ introducerea prin lege a unei noi religii. De la poporul ales la
poporul-Dumnezeu nu-i decât un pas… (NT).
57
. Au fost fost gæsite aceste ordine? Dacæ da, de ce nu sunt publicate? Dacæ nu, niciun istoric nu va
accepta sæ le ia în considerare. (NA).
58
. Dacæ numele subofiflerului respectiv s-ar fi publicat, ar fi putut fi interogat ! (NA).
59
. O rteferinflæ se publicæ în întregul ei, nu aøa, “14 F. 13”. Aøa cum se prezintæ aici, ea nu poate fi
luatæ în consideraflie. (NA).
60
. Simultan cu ce ? Confuzia vine din textul lui Eugen Kogon. (NT)
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Afirmând faptul sub aceastæ formæ îndoielnicæ cât priveøte ordinul de utilizare a
camerelor de gazare, deoarece se referæ la documente a cæror existenflæ nu este
doveditæ, Eugen Kogon citeazæ încæ alte douæ, ce i se par probabil mai edificatoare:
“ Am pæstrat copia scrisorilor schimbate între doctorul Hoven (de la Buchenwald) øi faimosul preventoriu :
Weimar-Buchenwald, 2 . II. 1942
K.L. Buchenwald
Medicul lagærului
Obiect :
Evrei inapfli de muncæ
în lagærul de concentrare
Buchenwald

Referinfle:
Conversaflie personalæ
Piese alæturate : 2
Preventoriului
Bernburg a.d. Saale
Cutia poøtalæ 263

Referitor la conversaflia noastræ personalæ, væ trimit alæturat, în dublu exemplar,
pentru orice eventualitate, lista Evreilor bolnavi øi inapfli de muncæ, ce se aflæ în
lagærul Buchenwald.
Medicul de la Buchenwald,
Semnat: HOVEN,
S.S. Obersturmsführer d. R."
Remarcæm faptul cæ cele douæ liste de Evrei bolnavi nu sunt publicate !
Iatæ øi cel de-al doilea document:
Bernburg, 5 martie 1942
al

Preventoriull
Bernburg
Ref. Z.Be.gs.pt.

Domnului Comandant
Lagærului de Concentrare
Buchenwald
prin Weimar

Referinflæ : Scrisoarea noastræ din 3 martie 1942.
Obiect : 36 de deflinufli, a 12-a listæ din 2 februarie 1942.
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“ Prin scrisoarea noastræ din 3 curent, v-am cerut sæ ne punefli la dispoziflie ultimii 36 de deflinufli, cu ocazia ultimului transport, la 18 martie 1942.
Ca urmare a absenflei Medicului nostru øef, care trebuie sæ examineze pe aceøti
deflinufli, væ rugæm sæ nu-i mai trimitefli la 18 martie 1942, ci sæ-i includefli în transportul din 11 martie 1942, împreunæ cu dosarele lor care væ vor fi returnate la 11
martie 1942.
Heil Hitler !
Semnat: GODENSCHWEIG”.
Textele acestea trebuiesc interpretate de o manieræ absolut specialæ pentru a deduce, dintr-un schimb anodin de scrisori, cæ este vorba de o operaflie de exterminare cu ajutorul camerelor de gazare. Ele nu spun mai mult nici chiar dacæ le completæm cu raportul pe care doctorul Hoven îl adresa în acelaøi timp unuia dintre
øefii sæi ierarhici, øi care spunea, dupæ Eugen Kogon, urmætoarele:
“ Obligafliile medicilor contractanfli øi negocierile cu serviciile de înhumare s-au
soldat adesea cu dificultæfli insurmontabile… De aceea am luat imediat legætura cu
doctorul Infried-Eberl, medicul-øef al Preventoriului din Bernburg-Saale, cutia
poøtalæ 252, telefon 3169. Este acelaøi doctor care a executat operafliunea “14 F.
13”. Doctorul Eberl a dat dovadæ de o amabilitate extremæ øi de o mare înflelegere.
Toate corpurile deflinuflilor decedafli la Schoneberg-Wernigerode vor fi transportate
la doctorul Eberl, la Bernburg, øi vor fi incinerate, chiar færæ certificat de deces ”.
(p. 227).
De asemenea, Eugen Kogon face caz de camerele de gazare de la Birkena. El
povesteøte cum se realiza exterminarea prin acest mijloc, dupæ mærturia
“... unui tânær evreu din Brno, Janda Weiss, care fæcea parte, în 1944, din Sonderkommando-ul crematoriului øi al camerelor de gazare, de la care provin detaliile urmætoare, confirmate de altfel øi de alte persoane ”.
(p. 155).
Dupæ cunoøtinflele mele, acest Janda Weiss este singurul personaj din întreaga
literaturæ concentraflionaræ despre care se spune cæ a asistat la supliciu øi cæruia i se
dæ adresa exactæ. Singurul care a profitat de declarafliile sale a fost Eugen Kogon.
Datæ fiind importanfla istoricæ øi moralæ a utilizærii camerelor de gazare ca instrument de represiune, s-ar fi putut lua mæsuri care sæ permitæ publicului cunoaøterea
directæ a acestei depoziflii, færæ persoane interpuse, øi la cu totul alte dimensiuni
decât un paragraf incidental, într-o mærturie de ansamblu61.

61

. Ca din întâmplare, tânærul Janda Veiss este inacessibil, întrucât locuieøte în zona sovieticæ. (NA).
Zona sovieticæ nu era pe lunæ. Praga se gæseøte în centrul Europei. Cine poate crede în
Inaccesibilitatea lui Veiss ? (NT).
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O operafliune executatæ periodic în toate lagærele sub numele de Selektion a
contribuit în mare mæsuræ la ræspândirea în public a ideii cu privire la numærul
camerelor de gazare øi la cel al victimelor acestora.
Într-o bunæ zi, serviciile sanitare din lagær primeau ordinul de a întocmi lista
bolnavilor inapfli de muncæ, pentru un timp mai îndelungat sau definitiv, øi de a-i
reuni într-un Block special. Apoi soseau camioane, sau o garnituræ de vagoane,
respectivii erau îmbarcafli øi expediafli spre o destinaflie necunoscutæ62. Potrivit
zvonurilor concentraflionare, aceøtia ar fi fost transportafli direct în camerele de
gazare. Mai mult, circulau glume øi bancuri deplasate, unele nepermis de crude.
Astfel, aceste transporturi de inapfli de muncæ, sau chiar øi numai simpla lor
reunire undeva aparte, erau numite de prizonieri Himmelskommandos, ceea ce
însemna cæ erau compuse din oameni gata de plecare la ceruri. Evident, bolnavii
încercau sæ evite aceste Himmelskommandos !.
La Dora, am væzut cu ochii mei douæ sau trei Selektion. Uneia dintre ele i-am
scæpat printre degete. Dora era un lagær mic. Numærul bolnavilor inapfli a fost totdeauna superior mijloacelor de care se dispunea pentru a-i îngriji. Totuøi, el nu
atingea decât foarte rar proporflii susceptibile sæ jeneze munca sau sæ blocheze
administraflia.
La Birkenau, lagærul despre care vorbeøte David Rousset în fragmentul ce face
obiectul acestei puneri la punct, situaflia era diferitæ. Birkenau a fost un lagær
enorm, un adeværat furnicar uman. Numrul celor inapfli era considerabil. Mult
discutatele Selektion, în loc sæ se facæ pe cale birocraticæ øi prin intermediul serviciilor sanitare, ca la Dora, se decideau pe loc, atunci când soseau camioanele sau
trenurile. Reuniunile de Selektion erau aproape sæptæmânale øi se fæceau dupæ fafla
omului. Feflele palide încercau sæ se ascundæ. Între direcflia SS øi birocraflia concentraflionaræ, pe de o parte, øi masa deflinuflilor ce încerca sæ le scape, pe de alta, se
iscau uneori adeværate scene de vânætoare, într-o atmosferæ de groazæ. Dupæ fiecare Selektion, cei ce ræmâneau træiau cu ideea cæ au scæpat provizoriu de
camerele de gazare.
Totuøi, nimic nu dovedeøte în mod irefutabil cæ cei inapfli sau considerafli ca
atare, recrutafli prin procedeul Dora sau prin cel de la Birkenau, erau dirijafli spre
camerele de gazare. Cu privire la aceasta, vreau sæ relatez un fapt personal. În
operafliunea de Seleckion de care am scæpat, la Dora, unul dintre tovaræøii mei n-a
avut aceeaøi baftæ. L-am væzut plecând øi l-am plâns. Pânæ în 1946 îl credeam
mort, gazat cu întregul convoi din care fæcea parte. În septembrie 1946 nu mi-am
62

. Remarcæm cæ în nici o închisoare din lume deflinuflii nu øtiu, în mod normal, unde sunt transportafli atunci când sunt urcafli într-un camion sau un tren. Care deflinut de la Aiud, Gherla sau
Vorkuta øtia unde pleacæ cutare camion încærcat cu oameni apfli sau inapfli de muncæ ? Nimeni !
Lucrul este normal. Administrafliile închisorilor nu-i flin pe deflinufli la curent cu astfel de lucruri. Se
întâmplæ adesea, în plinæ stradæ, la Bucureøti sau la Paris, sæ întâlnim o dubæ neagræ, de poliflie,
plinæ cu deflinufli. Nimeni nu spune cæ aceøtia sunt transportafli spre camerele de gazare. Deflinuflii
din lagærele germane aveau destul timp la dispoziflie pentru a se informa cu privire la cele se
petreceau în universul lor øi nu numai. In plus, imaginaflia øi umorul lor depæøeau limitele
banalitæfli, La ideea comandourilor cereøti ne-am fi putut aøtepta mai curând din partea cælugærilor
de la Muntele Athos, a Bisericii, a Inchizifliei, a Papei de la Roma, a Mæicuflei Tereza… (NT).
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crezut ochilor când l-am væzut la uøa mea. Mæ invita la nu mai øtiu ce manifestare
oficialæ. Când i-am povestit sentimentul cu care l-am privit plecând, mi-a ræspuns
cæ acel convoi era destinat lagærului Bergen-Belsen, nicidecum vreunei camere de
gazare. Lagærul Bergen-Belsen avea pe atunci o misiune specialæ, aceea de a
gæzdui în convalescenflæ63 deflinuflii din toate lagærele. Ceea ce declar aici se pate
verifica : este vorba de dl Mullin, funcflionar la gara din Besançon. De altfel, la
Buchenwald întâlnisem deja, la Blocul 48, un Ceh care revenise de la Birkenau în
aceleaøi condiflii.
Opinia mea asupra camerelor de gazare ? Au existat. Nu atâtea câte se crede.
Exterminæri pe aceastæ cale, au existat. Nu atâtea câte se spune. Numærul nu
schimbæ cu nimic natura ororii. Faptul cæ este vorba de o mæsuræ decretatæ de un
Stat în numele unei filozofii sau al unei doctrine amplificæ însæ oroarea. Trebuie
oare admis adeværul acestei opinii ? Poate cæ am dreptate, poate cæ mæ înøel !
Textele lui Eugen Kogon nu stabilesc în mod indiscutabil relaflia de la cauzæ la
efect între existenfla camerelor de gazare øi exterminæri64. Mæ tem cæ cele la care
se referæ doar, færæ sæ le citeze, sunt încæ øi mai puflin revelatoare.
Repet. Argumentul forte în legæturæ cu problema camerelor de gazare este operafliunea Selektion, despre care nu existæ deportat sæ nu poatæ depune ca martor
într-o formæ sau alta øi sæ nu o facæ funcflie, mai ales, de teama avutæ în acel
moment. Arhivele Naflional-Socialiste nu sunt încæ complet cercetate. Nu se poate
avansa cu certitudine ideea cæ vor fi descoperite documente de naturæ sæ infirme
teza admisæ. Ar însemna sæ cædem în cealaltæ extremæ. Dacæ într-o zi, din aceste
arhive vor ieøi la luminæ unul sau mai multe texte ordonând construirea de camere
de gazare într-un cu totul alt scop decât acela de a extermina (nu se øtie niciodatæ
cu teribilul geniu øtiinflific al Germanilor) 65, va trebui sæ se admitæ cæ utilizarea
care le-a fost datæ, în anumite cazuri, se datoreazæ unuia sau doi nebuni dintre
63

. Dupæ o cælætorie dificilæ a ajuns la Bergen-Belsen, lagær spre care convergeau inapflii din toatæ
Germania, øi despre care nu se øtia nici unde vor fi cazafli, nici cu ce vor fi hrænifli. Aceasta a avut
darul sæ irite atât ierarhia SS cât øi bâtele nomenclaturiøtilor Kapo. Au urmat zile grele. In final a
fost reintrodus în câmpul muncii. (NA).
64
. Nici mærturiile depuse în fafla Tribunalului Militar Internaflional (TMI) de la Nuremberg nu
stabilesc întru nimic aceastæ relaflie de la cauzæ la efect. (NA). Printre condamnaflii de la Nuremberg s-a aflat øi ziaristul Julius Streicher, director al publicafliei Der Stürmer , care nu a ocupat nici
o funcflie oficialæ în Germania lui Hitler. Streicher a declarat tribunalului cæ povestea cu camerele
de gazare øi cele øase milioane de evrei gazafli reprezintæ o imposibilitate tehnicæ. In condifliile
tehnice ale vremii, ca øi în condifliile tehnice de astæzi, o astfel de crimæ nu poate fi comisæ færæ
urme. Specialiøtii din penitenciarele SUA, care muncesc zile în øir pentru a pregæti camera de gazare ultrasofisticatæ, de care dispun, în vederea gazærii unui singur om, øtiu bine ce înseamnæ
aceastæ imposibilitate tehnicæ. Ei însæ tac. Mai puflin Robert Leuchter, autorul primei expertize
tehnice a aøanumitelor “ Camere de gazare ” de la Auschwitz (1988). ! (NA).
65
. Nimeni nu contestæ existenfla camerelor de gazare pentru dezinfectarea hainelor, uneltelor,
armelor, etc. Nemflii foloseau astfel de camere de gazare încæ din anii ’20. Ele constituiau un mijloc
important de combatere a epidemiilor, mai ales a tifosului exantematic. Camere de gazare existau
øi în România postbelicæ, în dotarea trupelor chimice. Se foloseau pentru dezinfectarea hainelor,
armelor, uneltelor. Erau montate pe camioane, øi purtau numele de “ DDA – 53 ”. La început au
fost de fabricaflie sovieticæ. In anii 60 se fabricau la Uzina Automecanica din Sibiu, pe Calea
Dumbrævii. (NA).
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cadrele inferioare SS, sau unui sau doi dintre nomenclaturiøtii concentraflionari,
pentru a le face pe plac, sau vice-versa; unul sau doi dintre nomenclaturiøtii
concentraflionari, cu complicitatea, cumpæratæ sau nu, a unu sau doi SS extrem de
sadici [sæ se fi amuzat cu gazatul pe cont propriu, aøa cum afumæ oamenii porcul
de Cræciun].
În stadiul actual al cercetærilor 66, nimic nu permite sæ credem sau sæ speræm
într-o asemenea descoperire. Tot aøa, nimic nu ne permite sæ excludem o astfel de
ipotezæ. Un fapt simptomatic abia dacæ a reflinut pânæ acum atenflia cuiva : în puflinele lagære unde s-au gæsit camere de gazare, acestea erau anexate blocurilor sanitare de dezinfectare øi duøurilor prevæzute cu instalaflii de apæ, nicidecum crematoriilor, Gazul utilizat era o emanaflie de særuri prusice, produse ce intræ în compoziflia substanflelor colorante, în special albastru, de care Germania în ræzboi a
uzat cu abundenflæ.
Nu fac decât sæ emit o ipotezæ. In istorie însæ, ca øi în øtiinflæ, cele mai multe
descoperiri øi-au avut punctul de plecare într-o ipotezæ, sau cel puflin într-o îndoialæ stimulatoare.
Dacæ se obiecteazæ cæ n-avem nici un interes sæ procedæm astfel cu naflionalsocialismul, ale cærui isprævi sunt de altfel bine stabilite, voi ræspunde cæ nu væd
de ce trebuie sæ argumentæm o doctrinæ sau o interpretare adeværatæ probabil, pe
fapte incerte sau false. Marile principii ale democrafliei s-au compromis nu prin
conflinutul lor ci tocmai prin acestæ manieræ aparent nevinovatæ de a manipula
adeværul, pe care o consider viciatæ atât în substanfla ei cât øi în ce priveøte
consecinflele ce decurg din ea. Dictaturile nu triumfæ decât în mæsura în care nu
avem împotriva lor argumente bazate pe adevær. David Rousset citeazæ un fapt
care ilustreazæ magistral acest mod de a privi lucrurile :
“ Vorbeam cu un medic german... Nu era naflional-socialist. Era sætul pânæ-n
gât de ræzboi, nu øtia nimic de soflia øi de cei patru copii ai sæi. Dresda67, oraøul
sæu, fusese crunt bombardat… Credefli, îmi zise el, cæ ræzboiul s-a fæcut cu adeværat pentru Dantzig ? I-am ræspuns cæ nu, apoi am continuat evaziv : credefli,
pentru asta, cæ politica lui Hitler în lagærele de concentrare a fost mai puflin duræ ?

66

. Douæ alte texte sunt citate de David Rousset în Bufonul nu râde (Le Pitre ne rit pas). Primul
este depoziflia unui anume Arthur Grosch la Nuremberg øi se referæ la construirea camerelor de
gazare, nu la utilizarea lor. Al doilea, referitor la camioane dotate cu un dispozitiv asfixiant, ce ar fi
fost folosite în Rusia, poartæ semnætura unui sublocotenet, øi este adresat unui locotenet. Nici unul,
nici celælalt nu permit acuzarea conducætorilor germani de a fi ordonat exterminæri prin gazare.
Ambele texte sunt redate în anexa acestui capitol. (NA).
67
. In februarie 1945, Dresda a fost supusæ celui mai crunt bombardament care a existat vreodatæ:
douæ zile øi douæ nopflii de napalm øi fosfor færæ încetare! Istoricul britanic David Irwing consideræ
cæ numærul victimelor depæøeøte cifra de 500 000 de oameni, cam de patru ori morflii la Hiroøima øi
Nagasaki la un loc. La data respectivæ, Dresda era un oraø deschis øi liber, færæ obiective militare
sau industriale, destinat sæ gæzduiascæ oceanul de refugiafli din fafla puhoiului sovietic. David
Irwing consideræ cæ tocmai de aceea a fost bombardat cu atâta sælbæticie. Operafliunea fæcea parte
dintr-un plan mai vast de exterminare a poporului german. Ulterior s-a optat pentru reeducarea lui.
Maeøtrii lui Emil fiurcanu nu-s tofli la Moscova. Asta-i însæ altæ problemæ. (NT).
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Apoi l-am salutat øi i-am întors spatele. Recunosc însæ cæ în principiu avea
dreptate…”
(p. 176).
Pornind de la neînsemnatul detaliu, cæ s-a crezut abil sæ se scrie pe toate gardurile cæ ræzboiul s-a declarat pentru Dantzig, lucru ce s-a dovedit fals, acest
medic judecæ altfel întreaga politicæ a lui Hitler øi o aprobæ. Mæ întreb cu spaimæ
ce trebuie sæ gândeascæ el acum, dupæ proza lui David Rousset68 !

Traduttore, traditore
Lucrul nu are o prea mare importanflæ :
“ Expresia Kapo este probabil de origine italianæ øi înseamnæ cap. Alte douæ
explicaflii posibile : Kapo, abreviere de la Kaporal, sau din contracflie a expresiei
Kamerad Polizei, folositæ în primele luni ale Buchenwaldului ” (p. 131).
Eugen Kogon este mai categoric:
“Kapo: din italianul Il capo, care înseamnæ cæpetenie, øef ”
(L'Enfer organisé, p. 59).
Sugerez o altæ explicaflie : derivarea cuvântului din expresia Konzentrationslager Arbeit Polizei, ale cærei inifliale le reuneøte. Tot aøa Schupo derivæ din
Schutz Polizei øi Gestapo din Geheim Staat Polizei. Graba lui David Rousset øi a
lui Eugen Kogon de a interpreta mai curând, decât a analiza , nu le-a permis sæ
gândeascæ la asta.

68

La rândul nostru, punem o altæ întrebare : ce trebuie sæ gândim noi, cei de astæzi, de vreme ce toate
flærile “democrate” din Europa impun credinfla în holocaust prin lege ? Nu avem alte argumente decât
poliflia, tribunalele øi închisorile pentru argumentarea existenflei camerelor de gazare ? In vara anului
2003, când guvernul premierului Næstase øi apoi preøedintele Iliescu au afirmat cæ în România nu a
existat nici un holocaust, jidanii de pretutindeni s-au revoltat de parcæ le-ar fi secat Iordanul ! Apoi neau trimis politruci de la Muzeul Holocaustului din New York øi de la Vad Yashem din Ierusalim, în
frunte cu un impostorul notoriu Elie Wiesel, øi cu securistul Ioanid sæ ne taie tineretul împrejur la
creieri… sæ ne îndoctrineze ! O fæceau deja pe vremea lui Stalin, argumentul lor fiind atunci baionetele
sovietice. Argumentul lor de astæzi ? Aviaflia americanæ ! Precedentul iugoslav e la doi paøi de Timiøoara. Ori recunoaøtem existenfla holocaustului øi acceptæm sæ plætim despægubiri, ori suntem declarat
popor terorist øi suportæm soarta Iugoslaviei sau Irakului. (NT).
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Anexæ la Capitolul IV
Declaraflie sub juræmânt
Subsemnatul, Wolfgang Grosch, declar øi confirm urmætoarele:
“ ... Construirea camerelor de gazare øi a cuptoarelor crematorii a avut loc sub
responsabilitatea grupului de funcfliuni C, dupæ ce grupul de funcfliuni D i-a fæcut
comanda. Calea ierarhicæ era urmætoarea : grupul de funcfliuni D lua legætura cu
grupul de funcfliuni C. Biroul C.I stabilea planurile acestor instalaflii, în mæsura în
care era vorba de construcflii propiu-zise. Cât priveøte anumite aspecte de mecanicæ, cum ar fi dezaerisirea camerelor de gazare sau aparatura propriuzisæ pentru
gazare, Biroul C.I transmitea planurile Biroului C.III. La rândul lui, Biroul C.III
încredinfla aceste planuri unei intreprinderi private, care urma sæ livreze maøinile
speciale sau cuptoarele crematorii. Tot pe cale ierarficæ, Biroul C.III înøtiinfla
Biroul C.IV, care transmitea comanda prin intermediul Inspectoratului pentru
construcflii Vest, Nord, Sud øi Est, direcfliilor centrale pentru construcflii. Direcflia
centralæ pentru construcflii transmitea apoi ordinul de construcflie direcfliilor respective de construcflii ale lagærelor de concentrare, care executau construcfliile
propriu-zise cu deflinuflii puøi la dispoziflie de Biroul D.III. Grupul de funcfliuni D
dædea grupului de funcfliuni C ordinele øi instrucfliunile privind dimensiunile
construcfliilor øi scopul lor. În fapt, grupul de funcfliuni D comanda camerele de
gazare øi cuptoarele crematorii ”.
Semnat: Wolfgang GROSCH"
(Dupæ David ROUSSET, Bufonul nu râde)
Aceastæ depoziflie a fost fæcutæ în fafla Tribunalului de la Nuremberg. Chinezæria abracadabrantescæ în care este redactatæ vine poate direct de la Wolfgang
Grosch, øi ea a fost scrupulos respectatæ de cætre traducætor, special pentru a
întrefline confuzia. Ea cade însæ nu mai puflin în sarcina Tribunalului de la
Nuremberg, care a acceptat astfel de declaraflii69.
Cititorul însæ va remarca de îndatæ :
1. Cæ nu este vorba decât de construirea camerelor de gazare, øi nu de destinaflia, de utilizarea lor.
2. Cæ martorul face trimitere la fapte a cæror materialitate ar fi uøor de stabilit
[dacæ s-ar dori aøa ceva] øi la instrucfliuni care s-ar putea publica. Pe cât se pare,
publicarea acestor instrucfliuni este evitatæ cu multæ grijæ, mai ales în ce priveøte
scopul camerelor de gazare, la care se face aluzie.
3. Cæ din ansamblul construcfliilor pentru lagære, al cæror studiu øi realizare erau
încredinflate grupului de funcfliuni D (blocuri de locuit, infirmerii, bucætærii,
69

. Traducætorul român a respectat textul declarafliei, încercând sæ-l facæ mai inteligibil. (NT).
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ateliere, uzine, etc.), camerele de gazare øi cuptoarele crematorii au fost izolate øi
în mod special puse alæturi în scopul de a impresiona opinia publicæ. Aceasta
acceptæ copilæreøte ideea cuptoarelor crematorii ca instrumente inventate special
pentru torturæ, neøtiind cæ practica cremafliunii cadavrelor este la fel de ræspânditæ
în Germania ca øi practica înhumærii.
Pentru aceste motive, nici un istoric nu va accepta vreodatæ70 aceastæ depoziflie
în integralitatea ei.
Raportul unui sublocotenent cætre un locotenent
Nr. sectorului poøtal: 32 704
––––––––
B.N. 40/42

501.P.S.
Kiev, 16 aprilie 1942
(Afacere secretæ a Reich-ului)

[Destinatar] Oberturmführer SS Rauff
Printz Albrechts, 8, Berlin
“ Revizia maøinilor grupului D øi ale grupului C este complet încheiatæ. Maøinile din prima serie pot fi utilizate, chiar øi pe timp urât (nu însæ extrem de urât),
cele din a doua serie (Saurer) se împotmolesc complet pe timp de ploaie. Dacæ, de
exemplu, a plouat, chiar øi numai o jumætate de oræ, maøina este inutilizabilæ. Pur
øi simplu patineazæ. Nu poate fi folositæ decât pe vreme absolut uscatæ. Intrebarea
este dacæ maøina poate fi folositæ chiar pe locul de execuflie, când ea este opritæ.
Mai întâi, maøina trebuie condusæ la locul în chestiune, ceea ce nu este posibil
decât pe timp frumos.
In general, locul de execuflie se aflæ la 10-15 km de drumurile principale, deja
ales, greu accesibil. El este inaccesibil pe timp umed sau ploios. Dacæ persoanele
sunt conduse pe jos sau în maøinæ la locul de execufliei, ele înfleleg ce se întâmplæ
øi intræ la gânduri, lucru care trebuie pe cât posibil evitat. Ræmâne soluflia urcærii
lor în camioane la locul de adunare, apoi transportul la locul de execuflie.
Am mascat maøina grupului D în rulotæ. Am practicat pe fiecare parte a maøinilor mici o ferestruicæ, asemeni celor ce se væd adesea pe la casele flæranilor; [am
practicat] douæ de fiecare parte a maøinilor mari. Aceste maøini au fost rapid
remarcate øi supranumite “ maøinile morflii ”. Nu numai autoriæflile, ci øi civilii le
70

. Autorul a træit øi a murit ca socialist convins. Petre fiuflea spunea cæ, la 20 de ani, un tânær
inteligent e normal sæ fie socialist. La 50 de ani însæ, e mai puflin normal ! Petre fiuflea nu vrea sæ
spunæ cæ cei care ræmân socialiøti la maturitate øi la bætrânefle ar fi neapærat “ proøti ”. El nu se
gândea la prostie, ci la un anume gen de naivitate. Autorul suferæ de aceastæ naivitate specificæ nu
neapærat socialiøtilor, ci unui anumit gen de inteligenflæ øi structuræ sufleteascæ. Autorul se înøalæ ! La
øaizeci de ani de la terminarea ræzboiului, istoricii au aerul cæ nu væd nimic, imitând întrutotul
exemplul politrucilor lui Ceauøescu, care abia dupæ împuøcarea acestuia øi-au adus aminte cæ sunt
istorici… (NT).
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numesc astfel, de îndatæ ce le iau la ochi. Dupæ pærerea mea, aceastæ mascare este
insuficientæ.
Frânele maøinii Saurer pe care am condus-o de la Simferopol la Taganrog s-au
dovedit a fi defectuoase în mers. SK-ul de la Marioupol a constatat cæ manøa
frânei este combinatæ cu ulei [ungerea] øi compresia. Prin persuasiune øi corupflie
am convins HKP-ul sæ confecflioneze o formæ dupæ care s-au putut turna douæ
manøe. [Totuøi] câteva zile mai târziu, când am ajuns la Stalino øi Gerlowka,
øoferii maøinilor se plângeau de aceleaøi defecfliuni. Dupæ o întrevedere cu comandanflii acestor detaøamente, m-am dus din nou la Marioupol pentru a face alte douæ
manøe pentru fiecare dintre aceste maøini. Conform acordului perfectat, au fost
turnate câte douæ manøe pentru fiecare maøinæ, øase au ræmas în rezervæ la
Marioupol pentru grupul D, øi încæ øase au fost trimise Unterstrurmführer-ului SS
Ernt pentru maøinile grupului C. Pentru grupurile B øi A, manøele ar putea sæ ne
vinæ de la Berlin, deoarece transportul lor de la Marioupol spre Nord este prea
complicat øi ar lua mult timp. Micile defecfliuni ale maøinilor au fost reparate de
tehnicienii detaøamentelor sau ai grupurilor, în propriul atelier.
Terenul desfundat øi condifliile inimaginabile ale drumurilor slæbesc cu încetul
punctele de suduræ øi locurile impermeabilizate. Am fost întrebat dacæ reparafliile
trebuiau fæcute la Berlin. Operafliunea ar fi prea scumpæ, ar cere multæ benzinæ.
Pentru a evita aceste cheltuieli, am dat ordin de a se efectua pe loc micile suduri
iar în cazul cæ acest lucru s-ar dovedi imposibil, sæ se telegrafieze imediat la Berlin
cæ maøina POL nr… este pe butuci. În plus, am ordonat îndepærtarea tuturor
oamenilor în momentul gazærii, pentru a nu-i expune eventualelor emanaflii. Cu
aceastæ ocazie, aø vrea sæ fac observaflia urmætoare: dupæ gazare, mai multe
comandouri au descærcat camioanele cu proprii lor oameni. Am atras atenflia SKului în chestiune asupra daunelor, morale øi fizice, pe care le riscæ aceøtia, dacæ nu
imediat, ceva mai târziu. Oamenii mi se plângeau de dureri de cap dupæ fiecare
descærcare. Cu toate acestea, nu putem modifica ordonanfla 71, deoarece existæ
temerea cæ deflinuflii72 folosifli vor profita de un moment favorabil pentru a fugi.
Pentru a proteja oamenii împotriva acestui inconvenient, væ rog sæ promulgafli
ordonanfle73 în consecinflæ.
Gazarea nu este fæcutæ cum ar trebui. Pentru a termina cât mai repede, øoferii
apasæ acceleraflia pânæ la fund74. Aceastæ metodæ sufocæ, în loc sæ ucidæ prin adormire. Directivele mele cer deschiderea manetelor în aøa fel încât moartea sæ fie cât
mai rapidæ øi mai dulce pentru cei în cauzæ. Aceøtia [într-adevær] nu se mai
prezintæ cu fafla desfiguratæ øi nu mai fac pe ei aøa cum s-a constatat pânæ acum.

71

. Este curios cæ a fost gæsit acest raport al unui sublocotenent, øi nu ordonanfla la care el se referæ.
Sæ fi fost publicatæ ordonanfla în chestiune øi nu aceastæ [relativ neînsemnatæ] scrisoare. (NA).
72
. Care deflinufli ? [ Câfli ? Din ce unitate ?] — (NA).
73
. In care flaræ de pe lume locotenenfli pronunflæ ordonanfle, (legi), la cererea sublocotenenflilor ?
(NT)
74
. Gazarea se fæcea deci prin intermediul eøapamentului. Tehnicienii [nu scribii] ar trebui sæ se
pronunfle. (NA)
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Astæzi chiar voi merge la locurile de staflionare ale grupului B. Eventuale
noutæfli mæ aøteaptæ acolo.
Semnat : Dr BECKER,
Untersturmführer SS
(Dupæ David ROUSSET, Bufonul nu râde)
Acest raport întæreøte o afirmaflie a lui Eugen Kogon din Iadul organizat :
“ SS-ul utiliza de asemenea camere de gazare ambulante : erau maøini care
semænau perfect cu dubele celulare øi al cæror interior fusese amenajat în mod
adecvat. În aceste maøini, asfixierea cu gaze nu pare sæ fi fost prea rapidæ, ele mergeau destul de mult timp înainte de a se opri øi de a descærca cadavrele ”.
(p. 154).
Eugen Kogon nu ne spune dacæ s-a gæsit vreuna din aceste maøini ale morflii øi
nu citeazæ acest raport. Oricum ar sta lucrurile, putem felicita traducætorul care,
dacæ nu a reuøit sæ estompeze unele lacune, nici sæ satisfacæ anumite curiozitæfli, a
imprimat textului o extraordinaræ fizionomie latinæ în expresia gândirii.
De remarcat :
1. [Lucru curios ]: cercetætorii øi cæutætorii actuali de documente [privind lagærele germane de concentrare] se descurcæ mai uøor în ce priveøte Marioupol [pe
malul Mærii de Azov] decât atunci când este vorba de ce s-a întâmplat la Dachau
[câfliva km de München].
2. [Øi mai curios] : se neglijazæ o ordonanflæ emisæ de un ministru, se pune în
evidenflæ o simplæ scrisoare relativæ la chestiune, aceea aunui sub-locotenent cætre
locotenentul sæu.
3. Admiflând scrisoarea, se pare cæ nu s-au gæsit maøinile cu pricina [în care caz,
ce valoare are scrisoarea? ], sau dacæ s-au gæsit cum se face cæ evenimentul n-a
fæcut aproape nici un fel de zgomot ?
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CAPITOLUL V
SOCIOLOGII
EUGEN KOGON — Infernul organizat

Nu -l cunosc pe Eugen Kogon. Ceea ce øtiu despre el am aflat dupæ publicarea cærflii sale, din
ceea ce spune el însuøi despre el, precum øi din recenziile din presæ. Sub rezerva [unor informaflii
ulterioare mai complete, deocamdatæ atât] : ziarist austriac, creøtin social sau creøtin progresist,
arestat în urma Anchluss-ului, deportat la Buchenwald. Prezentat publicului francez drept sociolog.
L'Enfer organisé este mærturia cea mai comercialæ, scrisæ în acest spirit. Ea cuprinde un numær
considerabil de fapte, cele mai multe træite. Nu este scutitæ de naivitæfli, nici de exageræri. Cât
priveøte explicafliile øi interpretærile, este de-a dreptul falsæ. Aceasta fline, pe de o parte, de modul
de raportare al autorului, care procedeazæ “ în spirit politic ” (Cuvânt înainte, p. 14), iar pe de altæ
parte de aceea cæ ambiflioneazæ sæ justifice comportamentul birocrafliei concentraflionare într-un
mod mai categoric øi mai precis decât David Rousset.
In rest, dupæ cum pretinde, Eugen Kogon expune evenimentele færæ menajamente… ca om øi
creøtin (Cuvânt înainte, p 14), færæ intenflia de a scrie “ o istorie a lagærelor de concentrare germane sau “ o compilaflie a tuturor ororilor comise ”. El aspiræ sæ scrie o “ operæ esenflialmente
sociologicæ, al cærei conflinut uman, politic øi moral, de autenticitate stabilitæ, are o valoare de
exemplu ”. (Introducere, p 20).

Intenflia era bunæ.
Se considera calificat pentru aceastæ misiune, øi poate chiar era. Se prezintæ ca :

“...având cel puflin cinci ani de captivitate…, pornit de jos în condifliile cele mai
penibile øi, încetul cu încetul ajuns la o poziflie care i-a permis sæ vadæ clar øi sæ
exercite o influenflæ…, nu a aparflinut clasei vedetelor lagærului…, nefiind pætat de
nici o infamie în comportamentul sæu de deflinut ”.
(p 20).
Dupæ ce a fost timp de un an în komandoul Effektenkammer (atelierul de
croitorie), muncæ privilegiatæ, a devenit secretarul medicului øef al lagærului,
Doctor SS Ding-Schuller, o funcflie øi mai privilegiatæ încæ. In aceastæ ultimæ
calitate, avea sæ cunoascæ în detaliu toate intrigile concentraflionare pe parcursul
ultimilor sæi doi ani de lagær.
Dupæ ce am citit, am închis cartea. Apoi am redeschis-o øi, pe pagina de gardæ,
sub titlu, am adæugat sub-titlul : sau Pledoarie pro domo.

75

. Editura La Jeune Parque, noiembrie 1947. (NA).
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Deflinutul EUGEN KOGON
La Buchenwald exista o “ Secflie pentru studiul tifosului øi al viruøilor ”, care
funcfliona în Blocurile 46 øi 50. Responsabilul ei era medicul øef al lagærului,
Doctor SS Ding-Schuller.
Iatæ cum funcfliona ea:
“ In Blocul 46 al lagærului de la Buchenwald — care era foarte bine amenajat,
un model de curæflenie — nu se practicau numai experienfle pe oameni ; aici erau
izolafli bolnavii de tifos contaminafli pe cale naturalæ, în lagær, sau ajunøi în lagær
deja bolnavi. In mæsura în care rezistau acestei teribile maladii, bolnavii se
vindecau, Conducerea blocului fusese încredinflatæ… pe linie de nomenclaturæ
concentraflionaræ… lui Arthur Dietzch, care cæpætase cunoøtinfle medicale prin
practicæ76. Dietzch era un comunist, prizonier politic de aproape douæzeci de ani77,
un om înræit, unul dintre cei mai detestafli øi temufli printre prizonierii de la
Buchenwald78.
Direcflia SS a lagærului øi subofiflerii aveau o teamæ nebunæ de contaminare ; se
credea cæ tifosul poate fi luat prin simplul contact, prin aer, prin tusea bolnavului.
De aceea, nimeni nu intra vreodatæ în Blocul 46, situaflie de care profitau deflinuflii,
cu colaborarea detestatului Kapo Dietzch. Conducerea ilegalæ a lagærului profita
de acest lucru, pe de o parte pentru a se debarasa de cei care colaborau cu direcflia
SS împotriva deflinuflilor (sau care pæreau sæ colaboreze, ori pur øi simplu erau
impopular)79, iar pe de altæ parte pentru a ascunde în Blocul 46 anumifli deflinufli
politici importanfli, a cæror viaflæ era ameninflatæ. Ceea ce uneori era dificil øi
periculos pentru Dietzch, cæci nu avea ca infirmieri øi personal de serviciu decât
verzi ”
(p. 162).
“ In Blocul 50 se prepara vaccinul împotriva tifosului exantematic, pe bazæ de
plæmâni de øoareci øi de iepuri, dupæ metoda profesorului Giroud (de la Paris).
Acest serviciu a fost fondat în august 1943. Cei mai buni medici, bacteriologi,
serologi, chimiøti øi alfli specialiøti din lagær colaborau la realizarea acestui
vaccin ”
(p. 163).
Iatæ cum a ajuns Eugen Kogon însuøi pe funcflia sa

76

. In vreme ce doctorul Seguin nu a fost niciodatæ recunoscut ca medic de cætre Häftlingsführung.
Doctorul Seguin este Dr. X... de la p. 63. El a murit deoarece nu a fost niciodatæ recunoscut drept
medic de comuniøtii care l-au trimis la Steinbruch -Carieræ. (NA).
77
. Prin urmare hitleriøtii l-au luat în primire de la Republica de la Weimar, continuitatea nu este
lipsitæ de umor. Sæ fi fost acesta singurul obiectiv comun celor douæ regimuri ? (NA).
78

. Arthur Dietzch nu pare sæ fi întâlnit un Martin-Chauffier. (NA).
. Sau pur øi simplu care deranjau, care urmau sæ fie promovafli în posturi importante. Argumentul
colaborærii cu Direcflia SS nu are nici o valoare cæci chiar aceastæ conducere ilegalæ (sic) colabora
deschis cu SS-ul, aøa cum va fi demonstrat mai încolo. (NA).
79
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“ Incæ de la început, prin politica lor abilæ, deflinuflii îøi propuseseræ sæ plaseze
în acest Kommando tovaræøi de toate naflionalitæflile, a cæror viaflæ era ameninflatæ,
Direcflia SS manifesta aceeaøi teamæ în fafla acestui bloc, ca øi în fafla Blocului 46.
Prin intermediul cæpitanului SS Dr Ding Schuller, ca øi prin intermediul
deflinuflilor, aceastæ teamæ fetiøistæ a SS-ului a fost întreflinutæ (de ex. prin inscripflii
plasate pe sârma ghimpatæ ce izola blocul). Candidafli la moarte, precum fizicianul
olandez Van Lingen, arhitectul Harry Pieck øi alfli olandezi, medicul polonez Dr.
Marian Ciepielowski (øef de producflie în acest serviciu), profesorul Dr. Balachowsky, de la Institutul Pasteur din Paris, autorul acestei cærfli, în calitatea sa de
publicist austriac, øapte camarazi evrei, tofli øi-au gæsit azil în acest bloc, cu
aprobarea Dr. Ding-Schuller ”
(p. 163).
Se înflelege cæ Eugen Kogon dæduse asiguræri serioase celulei comuniste care
exercita o influenflæ ocultæ în lagær — contra altor celule politice, “ verzi ” øi chiar
comuniste! — pentru a obfline numirea în acest post de încredere. Sæ reflinem øi
superba întorsæturæ de condei : “cu aprobarea Dr Ding-Schuller ”.
Odatæ uns pe funcflie, iatæ ce-øi putea permite Eugen Kogon :
“ Urmare a rezolufliilor ce sugeram, redactam øi supuneam spre semnare, ei au fost
la adæpost de raziile subite, de transporturile de exterminare… ”
(p. 163).
Sau :
“ In timpul ultimilor doi ani în calitate de secretar al doctorului, am redactat, cu
ajutorul specialistului Blocului 50, cel puflin o jumætate de duzinæ de comunicæri
medicale semnate de Dr. Schuller, asupra tifosului exantematic… Nu voi menfliona decât în trecere faptul cæ eram în egalæ mæsuræ însærcinat cu o parte din
corespondenfla sa privatæ, inclusiv scrisorile de dragoste sau de condoleanfle.
Adesea nici nu mai citea ræspunsurile, îmi arunca scrisorile dupæ ce le deschidea øi
îmi spunea : Ocupæ-te de asta Kogon. Øti ce trebuie ræspuns. E vreo væduvæ care
cautæ consolare… ” (p. 270).
Ba chiar declaræ deschis :
2

“ Il aveam la mânæ pe Dr. Ding-Schuller ” (p. 218).
Øi încæ în aøa mæsuræ cæ-øi putea permite færæ grijæ sæ fie în “ relaflii proaste cu
temutul Kapo al Blocului 46 ”.
Din toate acestea rezultæ cæ Eugen Kogon a øtiut sæ intre atât în grafliile mafiei
autogospodæreøti (Häftlingsführung) cât øi pe sub pielea uneia din cele mai înalte
autoritæfli SS din lagær. Cei care au træit într-un lagær de concentrare vor fi de acord
cæ un asemenea rezultat nu este posibil færæ unele abateri de la regulile moralei.
Metoda
“ Pentru a risipi anumite temeri øi pentru a aræta limpede cæ acest raport (astfel
îøi numeøte el Iadul organizat ) nu va deveni în nici un caz un act de acuzare
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împotriva anumitor deflinufli care ocupaseræ o poziflie dominantæ în lagær, l-am citit
(la începutul lunii mai 1945, de îndatæ ce a fost pus pe hârtie, pe când nu lipseau
decât ultimele douæ capitole dintr-un total de douæsprezece), unui grup de cincisprezece persoane care aparflinuseræ conducerii clandestine80 a lagærului, sau care
reprezentau anumite grupæri politice de deflinufli. Aceste persoane i-au aprobat
exactitudinea øi obiectivitatea.
Au asistat la aceastæ lecturæ :
1. Walter Bartel, comunist din Berlin, preøedinte al comitetului internaflional al
lagærului.
2. Heinz Baumeister, social democrat din Dortmund care, de-a lungul anilor,
aparflinu-se Secretariatului de la Buchenwald, al doilea secretar al Blocului 50.
3. Ernst Busse, comunist din Solingen, Kapo la infirmeria deflinuflilor.
4. Boris Banilenko, øef al tineretului comunist în Ucraina, membru al
Comitetului rus.
5. Hans Eiden, comunist din Treves, prim decan al lagærului.
6. Baptiste Feilen, comunist din Aix-la-Chapelle, Kapo la spælætorie.
7. Franz Hackel, independent de stânga din Praga. Unul dintre prietenii noøtri,
færæ funcflie în lagær.
8. Stephan Heymann, comunist din Manheim, membru al biroului de informaflii
al lagærului.
9. Werner Hilpert, centrist din Leipzig, membru al comitetului internaflional al
lagærului.
10. Otto Harn, comunist din Viena, membru al comitetului austriac.
11. A. Kaltschin, prizonier de ræzboi rus, membru al Comitetului rus.
12. Otto Kipp, comunist din Dresda, Kapo supleant la infirmeria deflinuflilor.
13. Ferdinand Römhild, comunist din Frankfurt/Main, primul secretar al
infirmeriei deflinuflilor.
14. Ernst Thappe, social democrat, øef al comitetului german.
15. Walter Wolff, comunist, øef al biroului de informaflii al lagærului ”. (pp. 2021).
Declaraflia iniflialæ este suficientæ pentru a compromite întreaga mærturie :
“ Pentru a risipi anumite temeri øi pentru a aræta limpede cæ acest raport nu va
deveni în nici un caz un act de acuzare împotriva anumitor deflinufli care ocupaseræ
o poziflie dominantæ în lagær… ”
Eugen Kogon a omis relatarea celor ce puteau acuza nomenclatura, limitându-øi
recgizitoriul la Direcflia SS ! Nici un istoric [cinstit] nu va accepta vreodatæ acest
lucru. Putem presupune, nu færæ temei, cæ procedând astfel, Eugen Kogon plæteøte

. Eugen Kogon foloseøte ba cuvântul ilegal, ba cuvântul clandestin pentru a caracteriza autogospodærirea din lagær (Häftlingsführung). In realitate, autogospodærirea nu era nici ilegalæ, nici
clandestinæ.(NA). [Era adicæ perfect legalæ, instituitæ prin legile Reichului german]. (NT).
80
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o datorie de recunoøtinflæ celor care l-au pricopsit ca bægætor de seamæ la
Buchenwald øi cu care are interese comune de apærat în fafla opiniei publice.
Pe deasupra, cei 15 magnifici citafli, care au decis asupra exactitæflii øi obiectivitæflii sale, pot fi puøi la îndoialæ. Tofli sunt comuniøti sau comunizanfli, chiar øi
cei care figureazæ sub titlul de social-democrafli, independenfli sau centriøti. Dacæ,
din întâmplare, existæ vreo excepflie, ea nu se explicæ decât prin cine øtie ce obligaflie. Ei formeazæ tabloul celor mai înalte personalitæfli ale mafiei sau nomenclaturii concentraflionare de la Buchenwald : decani de lagær, Kapo, etc.
Consider neînsemnate øi fanteziste titlurile de preøedinfli sau membri de comitete øi comiflii cu care s-au împopoflonat. Øi le-au decernat ei între ei, în momentul
eliberærii lagærului de cætre Americani, chiar ulterior. Nu mæ opresc asupra nofliunii de “ comitet ”, care este introdusæ în dezbatere, deoarece am læmurit problema
în altæ parte : au fætat o gæselniflæ øi au reuøit sæ o impunæ invocând motive foarte
nobile81.
Dupæ pærerea mea, cei cincisprezece nomenclaturiøti au fost foate fericifli sæ
gæseascæ în Eugen Kogon o panæ abilæ pentru a-i feciorelniza în ochii posteritæflii.

Autogospodærirea — Häftlingsführung
“ Sarcinile sale erau urmætoarele: sæ menflinæ ordinea în lagær, sæ vegheze la
pæstrarea disciplinei pentru a evita intervenflia soldaflilor SS, etc. In timpul nopflii,
sarcina lor era sæ-i primeascæ pe noii venifli, ceea ce permitea suprimarea patrulelor
SS, a brutaliflæflilor øi a øicanelor legate de acestea. Era o sarcinæ dificilæ øi ingratæ.
Garda [de deflinufli a] lagærului de la Buchenwald bætea rar, deøi øedinflele
pugilistice erau dese øi brutale. Noii sosifli, care veneau din alte lagære, erau
înspæimântafli, mai întâi, când erau primifli de garda autogospodæreascæ de la
Buchenwald, dar apoi apreciau aceastæ primire mult mai blândæ decât în alte
pærfli… Evident exista totdeauna unul sau altul în garda autogospodæreascæ, despre
care, dupæ modul sæu de exprimare, se putea spune cæ-i un SS ratat. Nu asta însæ
era important. Scopul [suprem] era acela de a: MENfiINE UN NUCLEU DE
PRIZONIERI IMPOTRIVA DIRECfiIEI SS. Dacæ garda noastræ autogospodæreascæ nu ar fi fæcut sæ domneascæ o impecabilæ aparenflæ de ordine, ce s-ar fi
întâmplat cu întreg lagærul øi cu miile de prizonieri, în urma operafliunilor de
pedepsire, last not least, în ultimele zile înainte de eliberare ? ”
(p 62).
Dupæ experienfla personalæ, primirea convoiului meu în douæ lagære diferite, nu
pot spune cæ am fost primifli mai bine la Buchenwald decât la Dora, din contræ.
Insæ trebuie sæ recunosc : condifliile generale de viaflæ în cele douæ lagære nu se puteau compara. Buchenwald era un sanatoriu în raport cu Dora. Ar fi o eroare sæ se
81

. Cf. Prima parte, capitolul II. (NA).
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creadæ cæ acest lucru se datora diferenflelor de compoziflie, de structuræ øi de convingeri politice sau filozofice dintre cele douæ autogospodæriri. Dacæ ar fi fost
inversate, rezultatul ar fi fost identic øi într-un caz øi în celælalt. In ambele cazuri,
condifliile generale de viaflæ dictau comportamentul autogospodarilor øi nu invers.
La vremea de care vorbeøte Eugen Kogon, Buchenwaldul era la capætul evolufliei sale. Totul era terminat sau aproape : serviciile erau la locul lor, totul
funcfliona perfect. Mai puflin expuøi tracaseriilor pe care le implicæ dezordinea,
soldaflii SS ei înøiøi, prinøi într-un program regulat, aproape lipsit de imprevizibil,
aveau nervii nu tocmai dispuøi la explozie. La Dora, din contræ, lagærul era în plinæ
construcflie, totul trebuia creeat, totul trebuia instalat cu mijloacele limitate ale
unei flæri în ræzboi. Dezordinea era la ea acasæ. Toate erau pe dos, Direcflia SS
inabordabilæ, Häftlingsführung-ul nu øtia ce sæ mai inventeze pentru a-i fi pe plac,
depæøindu-i adesea aøteptærile. La Buchenwald, violenflele unui Kapo sau ale unui
decan de lagær, identice în mobilurile øi scopurile lor, aveau consecinfle mult mai
puflin teribile pentru masa deflinuflilor, întru cât starea de lucruri era din toate
punctele de vedere mai bunæ.
Ca probæ suplimentaræ øi chiar de prisos, se poate adæuga cæ în toamna lui
1944, lagærul de la Dora era la rândul sæu aproape pus la punct, astfel cæ, deøi
Häftlingsführung-ul nu-øi schimbase întru nimic comportamentul, condifliile materiale øi morale de viaflæ deveniseræ comparabile cu cele de la Buchenwald. In acel
moment însæ, sfârøitul ræzboiului s-a precipitat, bombardamentele au limitat posibilitæflile de aprovizionare, înaintarea Aliaflilor pe cele douæ fronturi a suplimentat
numærul deflinuflilor cu cei evacuafli din lagærele din Est ca øi din Vest, astfel cæ
totul a fost repus în chestiune.
Sæ privim mai de aproape raflionamentul cæ pentru a menfline un nucleu împotriva Direcfliei SS, era important sæ i te substitui, nici mai mult, nici mai puflin !
Imposibil de înfleles întru cât tot lagærul era, împotriva Direcfliei SS. Se poate
susfline cæ ar fi fost preferabilæ menflinerea în viaflæ a tuturora, pentru a-i creea dificulflæfli suplimentare Direcfliei SS. A tuturora, nu doar a unui nucleu la ordinele
SS ! S-a optat pentru soluflia care a salvat sau nu acest preflios nucleu, dar a trimis
sigur la moarte masa deflinuflilor. Aøa cum recunosc însæ Eugen Kogon øi David
Rousset, omenia82 nu era singurul criteriu avut în vedere :

82

. In originalul francez apare termenul urbanité, care nu are nevoie sæ fie tradus. In Franfla însæ,
care are câteva secole bune de urbanism în fafla noastræ, termenul are un dublu sens. Cel de
“ omenie ”, pentru care am optat noi se limiteazæ la politefle, la afabilitate, la urbanism… burghez.
Dacæ autorul a ales urbanité este pur øi simplu pentru cæ franceza nu (mai) posedæ un echivalent al
omeniei noastre. Bine înfleles, ea posedæ termeni ca humain, humainement, humanisation, humanisme, humanité… Intr-o flaræ însæ care a vândut vreme de secole oameni din Africa, desemnând
înfloritoarea activitate prin substantivul feminin traite, derivat din verbul tranzitiv traire, care
înseamnæ “ a mulge ” vaca, de exemplu, aceøti termeni, la Sorbona, nu-s decât premize silogistice
ghintuite în Organonul lui Aristotel. La Paris, sau în oricare alt mediu de urbanité, aceøti termeni
sunæ astæzi mai curând a øuruburi de ghilotinæ, instrumentul næzdrævan prin care, cu mai mult sau
mai puflinæ urbanitate, s-a întreflinut pânæ de curând erezia milenaræ cæ omul ar fi mæsura tuturor
lucrurilor… (NT).
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“ In fapt, deflinuflii nu au primit niciodatæ slabele raflii care le erau destinate în
principiu. Mai întâi, Direcflia SS lua ceea ce-i plæcea. Apoi, deflinuflii care lucrau în
magaziile de alimente øi în bucætærii se descurcau pentru a-øi lua cu vârf øi îndesat
partea lor. Urmau øefii de dormitoare, care deturnau încæ o bunæ parte, pentru ei
øi pentru amicii lor. Restul era destinat nenorociflilor deflinufli de rând ”.
(p. 107).
Precizæm : tofli cei care deflineau o oarecare autoritate în lagær erau bine plasafli
pentru a fura : decanul de lagær care elibera totalitatea rafliilor, fiecare Kapo sau øef
de bloc care se serveau copios primii, øeful de echipæ sau de dormitor care tæiau
pâinea sau distribuiau supa în blide, poliflistul, secretarul, etc... Curios cæ Eugen
Kogon nu menflioneazæ acest lucru.
Tofli aceøti oameni se îmbuibau literalmente cu produsele furate øi îøi plimbau
prin lagær mutrele înfloritoare. Nici un scrupul nu -i oprea:
“ Pentru bolnavii din infirmeria deflinuflilor exista o hranæ specialæ, numitæ
dietæ, foarte cæutatæ ca supliment. Cea mai mare parte din ea era deturnatæ în
folosul personalitæflilor lagærului: Decani de Blocuri, Kapo, etc. In fiecare lagær
puteau fi întâlnifli COMUNIØTI SAU CRIMINALI CARE, TIMP DE ANI DE
ZILE PRIMISERÆ, PE LÂNGÆ CELELALTE AVANTAJE, SUPLIMENTELE
PENTRU BOLNAVI. Afacere fie pe bazæ de relaflii cu bucætæria bolnavilor,
compusæ exclusiv din oameni aparflinând categoriei de deflinufli care dominau lagærul, fie pe bazæ de schimb de servicii. Inconturnabilii Kapo de la atelierul de
croitorie, de cizmærie, de la magazia de haine sau de unelte, etc., ofereau, în
schimbul hranei, ceea ce li se cerea. In lagærul de la Buchenwald, din 1939 pânæ în
1941, aproape 40 000 de ouæ au fost astfel deturnate, în chiar interiorul
lagærului ”.
(p. 110-112).
In acest timp, privafli de dieta lor, pe care Direcflia SS le-o destinase, bolnavii de
la infirmerie mureau. Explicând mecanismul hofliei, Kogon îl prezintæ ca un simplu aspect al “ sistemului D ”, în care-øi bægau mâinile pânæ la coate tofli deflinuflii
de pe circuitul alimentar. E vorba aici de o inexactitate øi de un act de bunævoinflæ
faflæ de Häftlingsführung. Muncitorul [deflinutul albinæ] unui Kommando oarecare
nu putea fura : gata sæ-l denunfle, un Kapo sau un Vorarbeiter supravegheau îndeaproape. Cel mult putea risca, distribuirea rafliilor fiind fæcutæ, sæ ia ceva de la
vreunul din tovaræøii de nenoroc. Cât despre Kapo sau Vorarbeiter, ei se concertau
pentru a lua din ansamblul rafliilor, înainte de distribuire. O fæceau cu cinism øi
ræmâneau nepedepsifli, deoarece era imposibil sæ fie denunflafli altfel decât pe cale
ierarhicæ. Ei erau ierarhia, ei furau ! Pentru ei înøiøi, pentru amicii lor, pentru
funcflionarii de autoritatea cærora le depindinea postul, pentru eøaloanele de vârf
ale nomenclaturii, pentru superiorii SS a cæror protecflie øi-o asigurau ori øi-o
pæstrau astfel.
In ce priveøte dieta bolnavilor, prea cinstitul Kapo de la infirmerie, care a
certificat exactitatea øi obiectivitatea mærturiei lui Kogon!, fura o bunæ parte din
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ea, pentru colegii sæi øi pentru comuniøtii acreditafli83. In timpul sejurului meu la
Buchenwald, în fiecare dimineaflæ trebuia pæstratæ o cantitate de lapte, în jur de un
litru, din când în când øi alte bunætæfli pentru Erich, øeful Blocului 48. Dacæ
raportæm aceastæ operaflie la scara lagærului, putem mæsura deja cantitatea de lapte
de care bolnavii de la infirmerie erau astfel privafli. In comparaflie, øterpelitul
relativ minor de pe circuit era nesemnificativ.
Cæ era vorba de meniul obiønuit sau de dietæ, bolnavi sau nu, deflinuflii aveau
douæ motive în plus pentru a muri : cota Direcfliei SS84 øi cota nomenclaturiøtilor.
Erau aceleaøi douæ motive sau cauze de unde porneau toate loviturile øi necazurile
In aceste condiflii, cei mai mulfli deflinufli preferau sæ aibæ de-a face direct cu
cadrele SS. Orice Kapo fura peste mæsuræ øi lovea peste mæsuræ, altfel nu ar fi
putut fi pe placul SS-ului. Rar se întâmpla ca o simplæ admonestare din partea unui
soldat sau ofifler SS sæ nu antreneze, pe deasupra, o ploaie de lovituri din partea
inconturnabilului Kapo.
Argumentele
Argumentele care justificæ tendinfla salværii unei elite cu orice prefl øi înaintea
oricærei alte prioritæfli nu sunt mai edificatoare decât faptele.
“ Ce s-ar fi întâmplat cu întregul lagær în momentul Eliberærii ? ”.
se întreabæ de la bun început Eugen Kogon cu groazæ. Din cele prezentate pânæ
acum rezultæ cæ nu s-ar fi întâmplat nimic ræu : lagærul în întregul lui ar fi avut un
motiv mai puflin sæ piaræ dacæ aceastæ nomenclaturæ nu ar fi existat. Nu-i suficient
sæ adaugi :
“ Astfel cæ primele tancuri americane, venind dinspre Nord-Vest, au gæsit Buchenwaldul eliberat ”
(p. 304).
øi sæ pui meritul pe seama autogospodarilor nomenclaturiøti, pentru ca afirmaflia
sæ fie adeværatæ. Dupæ o astfel de logicæ s-ar putea spune la fel de bine cæ
Americanii venind dinspre Nord-Vest au intrat într-o Franflæ eliberatæ, ceea ce ar fi
ridicol ! Adeværul este cæ trupele SS au fugit din fafla ofensivei americane øi cæ,
încercând sæ ducæ cu ei un numær cât mai mare posibil de deflinufli, au lansat
nomenclaturiøtii cu bastoanele la vânætoare de oameni prin lagær.

83

. Nu tofli comuniøtii erau acreditafli, înscæunafli. Unii dintre ei erau oameni cinstifli, care se
pierdeau în masa deflinuflilor, cu care împærfleau cele bune øi cele rele. (NA).
84
. Soldaflii øi ofiflerii SS nu-øi pierdeau timpul sæ fure ei înøiøi, sau o fæceau cu multæ timiditate.
Era suficient sæ închidæ ochii, sæ lase sæ se fure în contul lor. In acest fel erau servifli mai vârtos,
mai promt, øi nici nu se putea spune cæ au furat ! (NA).
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Graflie lor, operafliunea s-a fæcut cu un minim de dezordine. Dacæ, printr-o miraculoasæ întâmplare, ofensiva Americanilor ar fi fost stopatæ în fafla lagærului de o
viguroasæ contra-ofensivæ germanæ ce ar fi schimbat soarta ræzboiului, raflionamentul lui Eugen Kogon sugereazæ perspectiva ce transpare în urmætoarele
cuvinte :
“ Direcfliile SS ale lagærelor nu erau capabile sæ exercite asupra zecilor de mii
de deflinufli decât un control exterior øi sporadic ” (p. 275).
Altfel spus, într-o Germanie victorioasæ, fiecare dintre nomenclaturiøtii lagærelor ar fi putut invoca devotamentul øi contribuflia sa personalæ la menflinerea
ordinii, pentru a obfline eliberarea. Nu mai puflin, textul de mai sus s-ar fi putut
publica færæ a i se schimba o virgulæ.
“ Printr-o luptæ neîntreruptæ, trebuia distrusæ øi fæcutæ inoperantæ metoda SS
care amesteca diversele categorii de deflinufli, întreflinând adversitæflile naturale øi
provocând altele artificiale. Motivele acestei lupte erau clare pentru “ roøii ”.
“ Verzi ”i, aveau alte rafliuni decât cele politice, ei nu doreau decât frâu liber
practicilor lor obiønuite: corupflie, øantaj, avantaje materiale. Orice control le era
insuportabil, mai ales cel din chiar interiorul lagærului ”
(p. 278)
Orice metodæ ar fi folosit SS-ul, ea trebuia necesarmente sæ devinæ inoperantæ
câtæ vreme era practicatæ de alflii în acelaøi scop, contra aceloraøi inamici øi sub
aceeaøi formæ. Mai mult : Nu numai inoperantæ, ci chiar inutilæ, cæci soldaflii SS nu
ar mai fi avut nici o nevoie sæ loveascæ, câtæ vreme cei cærora ei delegaseræ aceastæ
putere loveau mai bine decât ei înøiøi. Nu ar mai fi avut nevoie nici sæ fure pentru
cæ aleøii lor erau mai experfli în materie iar câøtigul era acelaøi, dacæ nu chiar mai
substanflial. Nu ar mai fi avut nevoie nici sæ ucidæ la foc mic pentru cæ alflii o
fæceau în contul lor, ordinea rezultatæ fiind cu atât mai seducætoare.
Pe de altæ parte, n-am observat niciodatæ ca intervenflia birocrafliei concentraflionare sæ fi øters adversitæflile naturale, nici ca diversele categorii de deflinufli sæ fi
fost mai puflin amestecate decât fusese decis de SS.
Metodele folosite, nu erau adecvate scopului urmærit øi mærturisit, care nu era
de a divide pentru a conduce. Acest principiu aplicat de orice putere doritoare sæ
dureze, era valabil øi pentru Häftlingsführung øi pentru SS. In vreme ce Direcflia
SS opunea nediferenfliat masa deflinuflilor celor pe care îi alesese pentru a-i guverna, nomenclatura auto-gospodæreascæ miza pe nuanfla politicæ, natura delictului
øi pe selectarea unui nucleu de o anume calitate.
Ceea ce este amuzant (la distanflæ !) în aceastæ tezæ, este distincflia ce se face
între “ roøii ” øi “ verzii ” la putere, acuzarea acestora de pe urmæ de corupflie,
øantaj øi iubire de arginfli. “ Roøii ” ce fæceau, în ce-i priveøte, dacæ nu exact
acestea toate ? Pentru deflinutul de rând, care era diferenfla, câtæ vreme el nu o
putea mæsura pe un rezultat concret ?
Intr-o lume bizantinizatæ dupæ câteva decenii de învæflæmânt mic-burghez,
juxtapunerea unor propoziflii abstracte capætæ mai multæ importanflæ decât
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nemiloasa înlænfluire a faptelor. O moralæ care, pentru a stabili un contrast între
delictul de drept comun øi delictul politic, are nevoie de a presupune o diferenflæ de
substanflæ între cei vinovafli, nu pregæteøte nici o identitate de mobiluri comportamentale la unii øi la ceilalfli, indiferent de circumstanfle. Ea favorizeazæ excesiv
neglijarea influenflei mediului (într-un mediu care pune zilnic viafla în pericol), a
reacfliilor celor mai dezinteresafli øi mai ireproøabili indivizi, dacæ i-am transplanta
acolo. Este ceea ce s-a întâmplat în lagærele de concentrare germane : necesitæflile
luptei pentru supraviefluire, dorinflele mai mult sau mai puflin mærturisite, au luat-o
înaintea tuturor principiilor morale. La bazæ era dorinfla de a træi sau de a supravieflui. La cei mai puflin scrupuloøi, ea s-a dublat de nevoia de a fura hranæ, apoi de
a se organiza pentru a fura mai bine. Cei mai abili în a se organiza pentru a se
hræni mai bine (politicii “ roøii ”, deoarece operafliunea cerea mai multæ îndemânare decât forflæ ) au fost cei mai capabili pentru a cuceri puterea, fiind mai bine
hrænifli. Ei au fost de asemenea øi cei mai puternici în a o pæstra, fiind cei mai abili
din punct de vedere intelectual. Nici un principiu moral, în sensul normal, din
lumea neconcentraflionaræ, nu a intervenit în aceastæ înlænfluire de fapte, altfel
decât prin absenflæ.
Dupæ care se poate scrie:
“ In fiecare lagær, deflinuflii politici se stræduiau sæ punæ mâna pe aparatul administrativ sau, dacæ era cazul, luptau pentru a-l pæstra. Aceasta pentru a se apæra
prin toate mijloacele împotriva Direcfliei SS, nu doar pentru a duce dura luptæ
pentru supraviefluire, ci øi pentru a ajuta, în mæsura posibilului, la dezagregarea øi
præbuøirea sistemului. In multe lagære, øefii deflinuflilor politici au dus, ani de zile,
o muncæ de acest tip, cu o admirabilæ perseverenflæ øi cu un total disprefl al morflii ”
(p. 275).
Insæ oricât de laudativæ ar fi aceastæ decontare, ea nu reuøeøte sæ mascheze faptul
cæ asimileazæ tofli deflinuflii politici (chiar øi pe cei care nu au cæutat niciodatæ sæ
exercite vreo autoritate asupra tovaræøilor lor de suferinflæ) celor mai puflin
scrupuloøi dintre ei. Nici mærturisirea : Pentru a se apæra prin toate mijloacele...
Iatæ ce putea însemna prin toate mijloacele: “ Când SS-ul cerea nomenclaturii sæ
facæ o selecflie a deflinuflilor “inapfli sæ træiascæ“85, pentru a-i ucide, øi când un refuz
ar fi putut însemna sfârøitul puterii roøilor øi reântoarcerea verzilor, atunci trebuia
sæ fii gata sæ-fli asumi acest pæcat. Nu exista decât alegerea între o participare
activæ la aceastæ selecflie øi o probabilæ retragere a responsabilitæflilor în lagær, ceea
ce putea avea consecinfle øi mai rele. Cu cât fæceai apel mai mult la conøtiinflæ, cu
atât era mai greu de luat decizia. Cum aceasta trebuia luatæ færæ întârziere, era mai
bine sæ fie încredinflatæ unor temperamente robuste, pentru a nu ne transforma cu
toflii în martiri, øi a træi ca martori ”
(p. 327).
Am arætat deja cæ nu era vorba de a selecfliona inapflii sæ træiascæ, ci inapflii sæ
munceascæ. Nuanfla este sensibilæ. Dacæ vrem sæ o neglijæm cu orice prefl, era mai
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. Intre ghilimele din textul de origine. (NA).
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bine sæ se riøte o retragere probabilæ 86 a responsabilitæflilor în lagær, decât sæ-fli
încarci conøtiinfla cu aceastæ participare activæ, totdeauna zeloasæ în practicæ.
“ Verzii ” ar fi revenit la putere ? Øi dupæ aceea ? Mai întâi, nu aveau capacitatea
sæ o pæstreze. Apoi, chiar øi în acest caz, nu ar fi dat dovadæ de mai mult zel în
ceea ce priveøte masa deflinuflilor. N-ar fi desemnat un numær mai mare de inapfli øi
nu ar fi flinut mai puflin cont de calitate deoarece, în aceste selecflii, “ roøii ” nu se
sinchiseau mai mult de culoarea politicæ decât “verzii“, dacæ Häftlingsführung-ul
nu era interesat de vreunul dintre ai sæi. Dacæ trebuia sæ-fli asumi acelaøi pæcat în
fafla moralei, pentru ce sæ sæ le iei puterea “ verzilor ” øi sæ o pæstrezi împotriva
lor ? Verzii fiind la putere, este posibil ca inapflii selecflionafli, câfliva, sæ nu fi fost
aceiaøi. Nimic nu s-ar fi schimbat în ceea ce priveøte numærul, care era determinat
de statistica generalæ a muncii, dupæ posibilitatea materialæ a lagærului de a suporta
un numær mai mic sau mai mare de ne-lucrætori. Eugen Kogon însuøi n-ar fi avut
poate posibilitatea sæ devinæ sau sæ ræmânæ secretarul intim al medicului-cæpitan
SS Dr. Ding-Schuller. Aruncat în masa deflinuflilor, pus în situaflia de a fi lovit, de
a-i fi foame, poate ar fi cæzut øi el în rândul inapflilor. Foarte probabil, alfli
cincisprezece magnifici i-ar fi blagoslovit mærturia. Atunci s-ar fi produs cea mai
de neimaginat dintre catastrofe, iar eventualitatea… “ de a nu ne transforma cu
toflii în martiri øi de a træi ca martori ” (Deja citat).… nu s-ar mai fi realizat.
Ca øi cum în fafla istoriei era musai ca cei din banda lui Kogon sæ ajungæ
martori, mai degrabæ decât alflii (decât Michelin de Clermont-Ferrand, decât
François de Tessan, decât Doctorul Seguin, decât Crémieux, decât Desnos)87, cæci
acei “ noi ” øi acei “ tofli ” nu se referæ decât la privilegiaflii din Häftlingsführung
øi nu la tofli deflinuflii politici care constituiau practic adeværata masæ. Autorului nu
îi trece prin cap nici un moment cæ, mulflumindu-se sæ mænânce mai puflin øi sæ
loveascæ mai puflin, birocraflia concentraflionaræ ar fi putut salva aproape totalitatea
deflinuflilor, ceea ce nu ar fi prezentat astæzi decât avantaje prin aceea cæ ar fi fost øi
ei martori. Iatæ cæ un om atât de în temæ, care afiøeazæ de altfel o anumitæ culturæ,
a putut ajunge la asemenea mizerabile concluzii ! Aceasta se datoreazæ faptului cæ
a vrut sæ judece indivizii øi evenimentele lumii concentraflionare cu unitæfli de
mæsuræ exterioare acesteia. Când pe baza criteriilor morale occidentale, judecæm
ceea ce se petrece în Rusia sau în China, comitem aceeaøi eroare, rezultatul fiind
acela cæ nu înflelegem nimic din ce se petrece acolo 88. In anumite puncte din lume
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. Retragere probabilæ, nu siguræ. (NA).
. Numele câtorva deflinufli morfli. Recunoasflem între ei pe Dr Seguin, cel care n-a fost recunoscut
drept medic de cætre nomenclatura comunistæ øi care a murit la Carieræ. (NT).
88
. Nu-i o noutate cæ Occidentul judecæ potrivit unei optici sui generis . Autorul nu ne spune ce s-ar
fi întâmplat dacæ chiar în Occident, fiecare popor ar fi fost læsat sæ-øi facæ ordinea lui, sæ creeze
liber tipul de om cætre care aspiræ. In Responsabilii celui de al doilea Ræzboi mondial, carte scrisæ
în ultimii ani de viaflæ, Rassinier ræspunde, mæcar parflial, la aceastæ întrebare. Ca francez øi ca fiu al
unei anumite epoci, era departe de a-i iubi pe nemfli. Omenia øi probitatea intelectualæ l-au ajutat sæ
depæøeascæ acest complex, sæ-i judece pe nemfli cinstit øi just. Potrivit concluziilor cærflii la care
facem referinflæ, Germania a suportat ræzboiul, nu l-a provocat. Istoriografia post sovieticæ
recunoaøte øi ea acest lucru: la 22 iunie 1941, când Germania atacæ Uniunea Sovieticæ, ea nu face
decât sæ defanseze cu douæ sæptæmâni ofensiva sovieticæ în plinæ pregætire la acea datæ. Cf.
Suvorov, Spærgætorul de ghiaflæ. (NT).
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s-a creat o anumitæ Ordine care, pusæ în practicæ, a condus la un tip uman ale cærui
concepflii sociale de viaflæ øi al cærui comportament individual sunt diferite, chiar
opuse la ceea ce noi suntem dispuøi sæ admitem. Tot aøa øi în lagærele de
concentrare. Zece ani de practicæ concentraflionaræ au fost suficienfli pentru
impunerea ordinei funcflie de care trebuie sæ judecæm totul. Aceastæ ordine, mai
ales, a dat naøtere unui nou tip de om, ceva între deflinutul de drept comun øi
deflinutul politic, primul pervertindu-l pe cel de al doilea, coborându-l la nivelul
sæu, færæ ca el însuøi sæ se lase prea mult influenflat de “ conøtiinfla ” acestuia. Din
acest punct de vedere, lagærul era bine adaptat din chiar concepflia sa iniflialæ.
Lagærul este acela care a imprimat deflinuflilor de toate culorile reacfliile lor øi nu
invers. Faflæ de aceastæ constatare øi în mæsura în care se va admite cæ ea nu este o
simplæ construcflie spiritualæ, morala non-concentraflionaræ poate interveni pentru a
ierta, nu însæ øi pentru a justifica.
Comportamentul Direcfliei SS
Sæ comparæm urmætoarele douæ afirmaflii :
1. “ Deflinuflii care îøi maltratau camarazii sau îi loveau pânæ la moarte nu erau
pedepsifli de cætre Direcflia SS, trebuind sæ fie lichidafli de justiflia deflinuflilor ”
(p. 98)
2. “ Dimineafla, un deflinut a fost gæsit spânzurat într-un bloc. Din anchetæ a
rezultat cæ spânzuratul a murit dupæ ce a fost crunt bætut øi cælcat în picioare, cæ
ucigaøul, øef de dormitor ce acfliona din ordinul decanului de bloc Osterloh86, nu-l
spânzurase decât pentru a simula o sinucidere. Victima nu avea alflæ vinæ decât
aceea de a fi protestat contra unui furt de pâine de cætre cel care avea sæ-i devinæ
cælæu. Direcflia SS a lagærului a reuøit sæ muøamalizeze afacerea øi sæ repunæ ucigaøul pe funcflia lui de øef de dormitor. Nimic nu se schimbase ”
(p. 50).
Este adeværat. In general, Direcflia SS nu intervenea în disputele øi certurile
deflinuflilor între ei. Nu ne puteam aøtepta la justiflie din partea ei. Nici nu putea fi
altfel, cæci :
“ Ea ignora cu desøvârøire ceea ce se petrecea dincolo de sârma ghimpatæ care o
separa de deflinufli ”.
(p. 275).
Bine înfleles, nomenclaturiøtii din Häftlingsführung fæceau tot ce depindea de ei
pentru ca Direcflia SS sæ nu afle ce nu trebuia. Erijându-se în veritabilæ justiflie a
deflinuflilor, nomenclatura lua cele mai aberante decizii, øtiind bine cæ nimeni nu le
putea ataca, cæci numai ea era în mæsuræ sæ facæ appel la Direcflia SS. Un astfel de
appel nu intervenea decât atunci când nomenclatura se simflea ameninflatæ, aceasta
fiind singura ei posibilitate de a-øi consolida legitimitatea în primejdie. In rest,
nomenclatura nu avea nici un interes sæ provoace intervenflia direcfliei SS, øtiind
89 .

Osterloh era un deflinut politic “ verde ”, ceea ce øi explicæ faptul cæ acestui incident i-a fost
atribuitæ o valoare de exemplu. (NA).
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foarte bine cæ aceasta va fi mai puflin severæ decât ea. Ori, acest lucru i-ar fi scæzut
enorm printre deflinufli autoritatea øi capacitatea de a guverna lagærul, lucru ce ar fi
determinat, mai devreme sau mai târziu retrogradarea øi înlocuirea ei. Toate
acestea se rezolvau printr-un compromis. Nomenclatura fæcea astfel ca orice situaflie sæ ræmânæ în incinta delimitatæ prin sârma ghimpatæ, ea fiind cea mai interesatæ întru menflinerea etanøeitæflii acestui ecran protector. La rândul ei, Direcflia SS
nu aspira sæ cunoascæ toate detaliile bucætæriei deflinuflilor øi nici nu avea interesul
sæ detroneze nomenclatura câtæ vreme ordinea øi disciplina pæreau ireproøabile.
Dacæ Osterloh ar fi apaflinut coteriei “ roøii ”, nimic nu ar fi ajuns la urechile
Direcfliei SS. Deflinutul în cauzæ ar fi fost declarat “ sinucis ”, lucru care nu ar fi
creat nici un fel de probleme. Osterloh era însæ “ verde ” øi reprezenta o ultimæ
parcelæ de putere în cadrul coteriei sale. Coteria “ roøie ” nu l-a denunflat decât în
speranfla lichidærii celei “ verzi ”, astfel încât întreaga putere sæ-i revinæ numai ei.
Direcflia SS nu a dat curs dorinflei coteriei “ roøii ”. Tocmai în asta consta Ordinea
SS : un øef de bloc, chiar vinovat, nu trebuia suspectat øi cu atât mai mult pedepsit
pentru o simplæ reclamaflie venitæ de jos. Ea ar fi luat aceeaøi decizie dacæ Osterloh
ar fi fost “ roøu ”, iar reclamaflia “ verde ”. Culoarea deflinuflilor nu conta pentru ea.
Putem inversa termenii problemei, fæcând din acuzat victimæ øi din victimæ ucigaø.
In acest caz, nomenclatura însæøi ar fi judecat precum Direcflia SS. Færæ sæ-øi batæ
capul cu culoarea lui Osterloh în persoanæ, ea s-ar fi considerat ameninflatæ în
prerogativele ei øi ar fi semnalat evenimentul Direcfliei SS cerând o sancfliune
exemplaræ — mai puflin desigur în situaflia mult mai probabilæ cæ ar fi aplicat chiar
ea pedeapsa øi abia apoi ar fi cerut aprobarea superiorilor SS. In prima eventualitate, SS-ul transmitea dosarul la eøalonul superior øi aøtepta decizia acestuia
(nu mai vorbesc de reclamafliile care veneau de peste tot în vreme ce ucigaøul era
în aøteptare la Bunkær87 . In al doilea caz, adicæ în situaflia cæ nomenclatura ar fi
aplcat ea însæøi pedeapsa, Direcflia SS nu ar fi avut alta de fæcut decât sæ aprobe
decizia nomenclaturii, evitând astfel explicafliile øi justificærile faflæ de eøalonul
superior. Ambele cazuri sunt perfect compatibile cu ordinea revæzutæ øi corijatæ în
sensul Direcfliei SS. In ce priveøte afacerea Osterloh, cæreia “ roøii ” îi imprimaseræ
în mod imprudent caracterul unei dezbateri de conøtiinflæ øi de onestitate ce punea
Direcflia SS în dificultate, eøalonul superior din Berlin a cerut atâtea informaflii øi a
creat atâtea dificulflæfli încât ierarhia SS Buchenwald abia a reuøit sæ o muøamalizeze. Se înflelege cæ direcfliile SS din lagære evitau astfel de situaflii în raporturile
lor cu superiorii SS din Berlin. Tot felul de neajunsuri øi de inconveniente puteau
rezulta de aici, inclusiv transferarea disciplinaræ în alte unitæfli, mæsuræ ce implica
incalculabile consecinfle în timp de ræzboi. Berlinul era flinut într-o ignoranflæ
totalæ. Direcfliile SS din lagære reglau problemele pe loc, neinformând Berlinul
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Bunkærul era închisoarea interioaræ din lagær. Dupæ Kogon, (p. 74), Bunkærul este invenflia lui
Richter, primul decan al lagærului, într-o vreme când Direcflia SS nu se gândea la aøa ceva. (N. A).
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decât de ceea ce nu putea fi ascuns în nici un fel88. Pentru cei ce cred cæ
exageræm, iatæ un alt text ce priveøte lagærul de la Buchenwald :
“ Vizitele eøaloanelor superioare SS în lagære erau frecvente. Cu aceastæ ocazie,
Direcfliile locale SS recurgeau la o metodæ foarte originalæ : disimulau, pe de o
parte, tot ceeea ce nu trebuia væzut øi exibau, pe de alta, ceea ce le convenea. Se
ascundea cu grijæ øi din timp tot ceea ce putea træda faptul cæ deflinuflii erau uneori
torturafli. Faimoasele “ øevaleturi ” care în mod normal se gæseau pe locurile de
appel erau cu grijæ ascunse într-o baracæ pânæ dupæ plecarea superiorilor. Cu
ocazia unei vizite neaøteptate, “ øevaletul ” øi alte instrumente de torturæ nu au
putut fi asunse la timp. Unul dintre vizitatori a avut curiozitatea sæ întrebe la ce
serveøte curiosul instrument. Færæ mæcar sæ clipeascæ, øeful de lagær [deflinut] a
ræspuns cæ este vorba de un utilaj de tâmplærie ce serveøte pentru executarea unor
comenzi speciale. Spânzurætoarea øi piua de care se agæflau deflinuflii erau de
asemenea ascunse cu grijæ. Vizitatorii nu puteau vedea decât locurile model
pregætite cu grijæ : infirmeria, cinematograful, bucætæria, biblioteca, magazinele,
spælætoria, bordelul, ferma agricolæ. Dacæ vizitatorii ajungeau sæ intre într-un bloc
de locuit, acesta nu putea fi decât cel în care locuiau frizerii øi alte slugi
privilegiate ale Direcfliei SS. Aceste blocuri era bine îngrijite, færæ sæ fie vreodatæ
suprapopulate. In grædina de zarzavat sau în atelierul de sculpturæ, vizitatorilor SS
li se distribuiau cadouri drept amintiri ”.
(p. 258)
Textul urmætor ne spune cine erau aceøti vizitatori :
“ Erau vizite oficiale øi vizite particulare. Ultimele erau deosebit de frecvente
pe timpul vacanflelor, când ofiflerii SS prezentau lagærul prietenilor øi familiilor lor.
Majoritatea acestora aparflineau ei înøiøi ierarhiei SS, SA, polifliei sau armatei
(Wehrmacht). Vizitele oficiale erau de mai multe feluri. In mod frecvent veneau
noile promoflii de polifliøti sau de jandarmi, dintr-o øcoalæ din vecinætate. Bine
înfleles, veneau adesea øi promofliile de aspirranfli SS. Dupæ începutul ræzboiului,
vizitele ofiflerilor din armatæ au devenit øi mai frecvente, mai ales ale celor din
aviaflie. Din când în când veneau øi vizitatori civili. Intr-o zi a sosit o delegaflie de
tineri din flærile fasciste care veniseræ la Weimar pentru un congres cultural
oarecare. Veneau de asemenea tineri aparflinând organizafliei oficiale a tineretului
hitlerist. Uneori veneau vizitatori de marcæ, de exemplu gauleiterul Saukel,
prefectul de poliflie din Weimar Hennike, prinflul Wadeck Pyrmont, contele Ciano,
ministru de externe al Italiei, comandanfli de circomscripflii militare, Doctorul
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. Cei ce consideræ cæ exagerez sunt rugafli sæ se raporteze la cazul fundafliei “ Mama øi Copilul ”
din Versailles, deja amintit. In Franfla, Ministerul Justifliei øi al Educafliei Naflionale ignoræ ce se
petrece în închisori øi case de corecflie pentru copii. Regulile de disciplinæ din închisori øi øcolile
speciale violeazæ constant instrucfliunile oficiale. Opinia publicæ aflæ câte ceva cu ocazia scandalurilor periodice. Situaflie identicæ în toate flærile lumii : existæ medii aparent onorabile ce se întrepætrund øi unde, ca în exemplul cu regimentul øi colonelul, cel ce decide este în ultimæ instanflæ
caporalul. La limitele acestor “ medii onorabile ” se gæsesc popoarele din colonii. Ministerul Coloniilor øi Ministerul de Ræzboi, de care depind acestea, nu cunosc comportamentul subordonaflilor
lor la fafla locului, pe care îi responsabilizeazæ prin circulare umanitare la zile mari. (NA).
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Conti øi alflii. Aceøti vizitatori de marcæ ræmâneau adesea pânæ la apelul de searæ ”.
(p. 257)
Aøa dar, Eugen Kogon recunoaøte cæ se ascundeau cu grijæ urmele a tot ce ar fi
putut aminti violenfla, bætaia øi tortura. Acestea erau ascunse nu numai vizitatorilor
stræini sau oarecare ci mai ales înaltelor personalitæfli SS øi ale celui de al III-lea
Reich. Imi închipui cæ dacæ aceste personaliflæfli ar fi vizitat lagærele de la Dachau
sau Birkenau, li s-ar fi furnizat, cu privire la camerele de gazare, acelaøi gen de
explicaflii ca pentru “ øevaletul ” de la Buchenwald. Ajunøi aici, pun întrebarea
urmætoare : dupæ cele pe care le-am væzut, cine mai poate crede cu adeværat cæ
ororile din lagærele de concentrare germane fæceau parte dintr-un plan bine pus la
punct în înaltele sfere ale Germaniei hitleriste ? In mæsura în care, în ciuda faptului
cæ lucrurile de acest fel li se ascundeau, autoritæflile centrale din Berlin simfleau
totuøi cæ ceva scârflâie la nivelul administrafliei lagærelor, ele nu întârziau sæ cearæ
explicaflii øi sæ impunæ directorilor SS din lagære revenirea la ordine. Iatæ unul
dintre aceste apeluri la ordine, emanând de la øeful Secfliunii D care, la data de 4
aprilie 1942 stipula urmætoarele :
“ Øeful Reichührer SS øi øef al Polifliei germane a ordonat ca bætaia la fund sau
bastonada, aât pentru bærbaflii cât øi pentru femeile în închisoare preventivæ, sæ nu
se aplice pe popoul gol decât în cazurile când în mod expres este consideratæ
agravatæ. In toate celelalte cazuri, bastonada trebuie aplicatæ ca øi pânæ acum,
conform instrucfliunilor anterioare ale Reichführer-ului SS ”.
Eugen Kogon, care citeazæ aceastæ circularæ emanând de la Reichführer-ul SS
Heinrich Himler, adaugæ :
“ In principiu, înainte de a aplica bastonada, Direcflia SS a lagærului trebuia sæ
cearæ aprobarea Berlinului. In plus, medicul lagærului trebuia sæ certifice soldatului SS însærcinat cu aceastæ misiune cæ deflinutul este perfect sænætos. Practic,
regula s-a aplicat altfel, øi încæ pânæ la sfârøit. Se ataøa deflinutul pedepsit pe
“ øevalet ” øi i se aplicau câte lovituri se nimereau. [Intre timp se cerea aprobarea
la Berlin]. Dupæ ce aceasta sosea, se trecea la reexecutarea pedepsei, de data asta
în mod oficial ”.
(p. 99)
De regulæ, bastonada era aplicatæ pe fundul gol. Tocmai pentru a lupta împotriva acestui abuz, øi nu pentru a agrava pedeapsa, Reichführer-ul Heinrich Himler
expediase în lagære circulara pe care am væzut-o. Putem considera barbar 92 faptul
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. Bastonada nu are nimic de-a face cu barbaria. Barbarii s-au produs la Dresda, la Hiroøima, la
Nagasaki, la Piteøti, în întregul Gulag… Barbarii nemaivæzute au loc contra poporului palestinian,
cæruia i se furæ flara de sub picioare… Barbarii sunt parodiile judiciare ce coafeazæ crime rituale :
cazul Nuremberg, asasinarea Mareøalului Antonescu øi altele. A aplica unui delicvent un numær de
lovituri pe fundul acoperit sau descoperit reprezintæ o pedeapsæ pærinteascæ, destinatæ sæ-i bage
minflile în cap. Ea s-a practicat, øi se va practica. Suprimarea ei este o ipocrizie. S-au introdus
pedepse “ øtiinflifice ”, uneori diabolice, s-a generalizat øi oficializat tortura sistematicæ (Israel).
Acolo unde bastonada necesitæ o circularæ din partea numærului doi sau trei din stat, unde ea nu
poate avea loc færæ aviz medical, øi de la Berlin, acolo nu se pot petrece abuzuri prea mari. Bastonada øi-a arætat virtuflile. S-ar fi impus dupæ rivoluflia din 1989. Vreme de 45 de ani, lumea asistase,
tremurase, aplaudase comunismul. O mæsuræ socialæ sænætoasæ ar fi fost bastonarea nomenclaturii
mærunte : secretarii BOB din intreprinderi, profesorii de øtiinfle sociale øi tofli mâncætorii de rahat,
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cæ bastonada fæcea parte dintre pedepse. Aceasta este o altæ problemæ. In Germania, unde pânæ la sfârøitul primului Ræzboi mondial (1918), aceastæ pedeapsæ
putea fi aplicatæ oricui, øi unde, sub numele de Schlague, era consideratæ drept
pedeapsa cea mai nevinovatæ, nu este de mirare cæ a fost menflinutæ de regimul
hitlerist pentru marii delicvenfli. Republica de la Weimar nu se sfiise nici ea, se
pare, sæ aprecieze [virtuflile-i pedagogice rupte din rai]. Intr-o flaræ ca Franfla, unde
nenumærate circulare au confirmat øi ræsconfirmat, de peste un secol, suprimarea
acestei pedepse, milioane de negri continuæ sæ fie expuøi øi o încaseazæ efectiv pe
fundul gol, mai ales cæ, ghinionul lor, træiesc în regiuni atât de calde cæ ar trebui sæ
se îmbrace special pentru a urca acoperifli pe Calul bælan ! Intr-o altæ circularæ,
datatæ 28 decembrie 1942, (înregistratæ în cartea de circulæri secrete sub numærul
66/42 – Referinflæ D/III/14h/82.42.Lg/Wy, semnatæ de generalul SS øi Waffen SS
Kludre), Oficiul central de Gestiune economicæ ordonæ :
“ Medicii lagærelor trebuie sæ supravegheze îndeaproape hrana deflinuflilor. De comun acord cu administraflia lagærelor, ei trebuie sæ prezinte comandanflilor acestora
propuneri concrete de ameliorare, care nu trebuie sæ ræmânæ literæ moartæ. Medicii
lagærelor sunt obligafli sæ controleze aplicarea lor zi de zi ”.
(p. 111).
“In fiecare lagær, trebuie ca rata mortalitæflii sæ scadæ simflitor, astfel ca numærul
deflinuflilor sæ se apropie de nivelul exigenflelor Reichführer-ului SS. Medicii øefi ai
lagærelor nu trebuie sæ neglijeze nimic, nu trebuie sæ economiseascæ nici un efort
pentru a ræspunde acestor exigenfle. Cel mai bun medic într-un lagær nu este acela
care se remarcæ printr-o duritate ne la locul ei, ci acela care prin îngrijirea sænætæflii
muncitorilor menfline la cel mai înalt nivel posibil capacitatea de muncæ pe fiecare
øantier ”.
(p. 111 øi 141, citat de douæ ori)
Existæ probabil øi alte documente în sprijinul tezei pe care o susflin. Ele dorm în
arhivele germane sau, dacæ au fost identificate, încæ nu au fost publicate. Metoda
folositæ pentru a lumina acest aspect este cu adeværat bizaræ. Un singur exemplu :
sub titlul Bufonul nu râde, David Rousset a publicat o culegere de documente
relative la atrocitæflile germane în toate domeniile. El este însæ absolut mut asupra
celei de a doua circulæri, pe care am væzut-o mai sus. Motivul : aceasta îi distruge
în mare parte argumentaflia. Pe prima o citeazæ, este adeværat, dar îi denatureazæ
complet sensul93. Din acest punct de vedere, dacæ trebuie sæ fim atenfli în ce pri2

gardieni din închisori, anumifli miliflieni øi funcflionari din aparatul judiciar, anumifli securiøti.
Suficient sæ-i scofli în piafla publicæ, în zi de sabat, øi sæ-i tratezi la… obrazul lor! Domnii profesori,
de exemplu, care o viaflæ întreagæ øi-au minflit elevii cu retribuflia dupæ nevoi øi alte bazaconii, care
acum continuæ cu Holocaustul øi Shoah ! Neamul românesc a suferit teroarea iudeo-comunistæ iar
acum este acuzat de crime imaginare tocmai de cælæii lui de ieri. Istoricii “ noøtri ” nu-s istoricii
noøtri câtæ vreme sunt în slujba minciunii, a duømanului. O sfântæ bastonadæ, prin tragere la sorfli,
nu ar strica întregului Institut de Istorie Recentæ, în frunte cu venerabilul Andrei Pippidis. (NT).
93
.David Rousset a fæcut mult caz de o ordonanflæ a celui de al III-lea Reich cu privire la protecflia
broaøtelor. Nu a gæsit nimic mai inteligent decât sæ compare textul acestei ordonanfle cu regimul
impus lagærelor de concentrare. Trebuie oare sæ amintesc aici cæ Republica Francezæ a promulgat
culegeri întregi de legi cu privire la protecflia broaøtelor, a peøtilor, etc, care an de an se reper-
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veøte explicafliile øi interpretærile lui Eugen Kogon, nu mai puflin trebuie sæ-i
mulflumim cæ a pus degetul pe ranæ, chiar dacæ a fæcut-o, dupæ cum este probabil,
aproape împotriva voinflei sale.
Personalul Sanitar
“ In primii ani, personalul sanitar era total incompetent. Treptat însæ, acest
personal a dobândit o mare experienflæ practicæ. Primul kapo de la infirmeria din
Buchenwald era tipograf de meserie. Walter Kramer, succesorul sæu, personalitate
puternicæ øi om de curaj era un foarte bun muncitor øi organizator. Cu timpul a
devenit un remarcabil specialist în ræni øi operaflii de tot felul. Prin poziflia sa,
titularul demnitæflii de kapo al infirmeriei avea, în toate lagærele, o influenflæ
considerabilæ asupra condifliilor generale de viaflæ. DEfiINUfiII NU PROMOVAU
NICI ODATÆ UN [MEDIC] SPECIALIST PE ACEASTÆ FUNCfiIE94, DEØI
LUCRUL AR FI FOST POSIBIL ÎN NENUMÆRATE LAGÆRE. DEfiINUfiII
AU PREFERAT TOTDEAUNA CA INFIRMIER O PERSOANÆ ABSOLUT
DEVOTATÆ PÆTURII CONDUCÆTOARE din lagær. Atunci când, în noiembrie
1941, øeful infirmeriei, kapo-ul Kramer øi colaboratorul lui cel mai apropiat Peix
au fost împuøcafli, direcflia infirmeriei nu a fost încredinflatæ unui medic ci, vechiului deputat comunist din Reichstag, Ernst Busse, care, cu adjunctul lui Otto Kipp
din Dresda s-au consacrat laturii strict administrative95 a serviciului, aducând o
mare contribuflie la remarcabila stabilizare a condifliilor de viaflæ. Færæ îndoialæ, un
[medic] specialist în fruntea acestui serviciu [de sænætate] ar fi condus întregul
lagær la o catastrofæ, cæci el nu ar fi fost capabil sæ domine intrigile complicate øi
ræscomplicate care se soldau adesea prin moarte de om ”.
(p. 135).
De mirare cæ un astfel de raflionament a putut fi articulat. Øi mai de mirare este
cæ publicul a înghiflit gæluøca precum peøtele râma. Ne-am fi putut aøtepta la
proteste colective irezistibile, la marøuri de indignare publicæ ! Pentru ca cititorul
sæ înfleleagæ mai bine cum stau lucrurile, amintesc cæ, la rândul sæu, fiecare kapo
îøi alegea colaboratorii dupæ criterii care nu avea nimic de-a face cu competenflele
medicale. Aceøti aøa ziøi “ øefi ai deflinuflilor ” reprezentau un teribil risc sanitar
pentru miile øi zecile de mii de prizonieri, cærora, pe deasupra, le furau hrana øi
adesea le îndreptau spinarea cu bâta. Færæ ca Direcflia SS sæ o oblige întru nimic,
nomenclatura øi mafia autogospodæreascæ vegheau sænætatea deflinuflilor prin

cuteazæ în circulæri øi reglementæri la nivel de prefecturi ? Ar fi uøor sæ comparæm aceste texte
privind dragostea øi protecflia pe care o datoræm animalelor cu realitatea copiilor abandonafli în
mizerie, cu soarta tristæ a popoarelor coloniale øi mai ales cu regimul din închisori. (NA).
94
. Generalizarea este abuzivæ. Este vorba în exclusivitate de indivizi care s-au promovat ei înøiøi
øefi ai deflinuflilor, graflie autoritæflii delegate de Direcflia SS. (NA).
95
. Tofli deflinuflii de la Buchenwald pot confirma cæ punctul de vedere al deputatuluilui comunist
Ernst Busse era decisiv în materie medicalæ øi sanitaræ. (NA).
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intermediul unor oameni absolut incompetenfli. Tragedia începea chiar la uøa
infirmeriei :
“ Când bolnavul reuøea, în sfârøit, sæ ajungæ, trebuia mai întâi sæ stea afaræ, la
coadæ, pe timps frumos sau în ploaie, cu pantofii curafli. Pentru cæ examinarea
tuturor bolnavilor nu era posibilæ øi pentru cæ printre ei se gæseau deflinufli dornici
sæ o lase mai moale cu munca, un robust vlæjgan proceda cu conøtiinciozitate la o
primæ selecflie radicalæ a bolnavilor ”.
(p. 130)
Inevitabilul kapo era ales pentru competenflele sale comuniste. La rândul lui,
acesta îøi alegea vlæjganul nu funcflie de priceperea în a localiza bolile sau bolnavii
ci dupæ cât era de robust øi de priceput în a face “ curæflenie ”, la nevoie de tofli
bolnavii, în fafla infirmeriei. Pur øi simplu, era ales dupæ cum øtia sæ batæ øi sæ se
facæ temut. Pentru a-øi menfline forfla de muncæ, vlæjganul primea un substanflial
supliment de hranæ. Infirmierii erau aleøi dupæ aceleaøi nobile criterii. Direcflia SS
trebuia sæ insiste øi uneori chiar sæ ameninfle pentru ca nomenclatura sæ accepte
prezenfla unui medic în infirmerie. Lucrul nu era uøor. De aceea, Direcflia SS era
obligatæ sæ fie de faflæ la sosirea convoaielor de noi venifli, altfel nu avea cum sæ
descopere un medic printre aceøtia. Nu mai vorbesc de umilinflele øi de ameninflærile pe care medicii trebuiau sæ le suporte din partea nomenclaturii de fiecare
datæ când conøtiinfla lor profesionalæ intra în contradicflie cu politica øi intrigile din
lagær.
Eugen Kogon însæ nu vede altceva decât avantajele procedeului : kapo-ul
Kramer devenise “ un remarcabil specialist în ræni øi operaflii de tot felul ”. Iatæ-l
cæ adaugæ :
“ Willi Jellineck, un prieten de-al meu, fusese patisier la Viena. La Buchenwald
a devenit gropar, adicæ un zero în ierarhia lagærului. In calitatea sa de jidan, tânær,
bine fæcut øi de o forflæ herculeanæ, avea pufline øanse de supraviefluire pe vremea
lui Koch. Ce a ajuns el pânæ la urmæ ? Cel mai bun expert în tuberculozæ, asta a
ajuns ! Un practician remarcabil care a îngrijit nenumærafli camarazi, inclusiv un
bacteriolog de la blocul 50 ”.
(p. 324).
Dacæ începem prin a închide ochii faflæ de utilizarea øi soarta pe care nomenclatura o rezerva medicilor de meserie, cærora le-a preferat pe Kramer øi Jellineck,
dacæ facem abstracflie de numærul de deflinufli care au plætit cu viafla øi cu sænætatea
lor studiile øi performanflele medicale ale acestor iluøtri discipoli ai lui Esculap, nu
vedem de ce o astfel de remarcabilæ experienflæ medicalæ øi pedagogicæ nu ar putea
fi generalizatæ la lumea non-concentraflionaræ. Nu-i nevoie decât de douæ decrete,
care ar putea fi promulgate færæ întârziere. Primul ar suprima toate Facultæflile de
Medicinæ øi le-ar înlocui cu øcoli profesionale de patisieri øi de strungari (meseria
lui Kramer). Al doilea decret ar expedia pe øantiere, în mine øi pæduri tofli medicii
care miøunæ prin spitale sau care flin cabinete, spre a fi înlocuifli cu patisieri øi
strungari comuniøti sau cripto-comuniøti.
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Færæ nici o îndoialæ, aceøtia de pe urmæ ar face faflæ la modul cel mai onorabil.
Cu singura condiflie de a nu fline seamæ de morflii øi de suferinflele nenumærate pe
care le-ar provoca ci de a-i aprecia dupæ îndemânarea øi iufleala cu care ar rezolva
intrigile politice øi de altæ naturæ la nivelul întregii societæfli. Este øi aceasta o
manieræ, printre altele, de a vedea lucrurile.
Devotament
“ De la bun început, deflinuflii ce lucrau în cadrul serviciilor dentare au încercat
sæ-øi ajute cât mai mult camarazii. In toate centrele dentare, asumându-øi riscuri
inimaginabile, aceøtia lucrau clandestin diverse proteze øi aparate dentare pentru
cei cærora SS-ul le sfærâmase dantura sau care îøi pierduseræ dinflii din cauza
condifliilor dificile de viaflæ ”.
(p. 131).
Lucrul este exact. Atâta doar cæ respectivii camarazi ajutafli erau mereu aceeaøi:
ba un kapo, ba un øef de bloc, ba un decan de lagær, un secretar… Aceia dintre
deflinuflii de rând care îøi pierduseræ dinflii pentru motivele indicate au murit færæ sæ
recupereze alflii, respectiv au trebuit sæ aøtepte eliberarea pentru a se îngriji. Clandestinitatea acestei munci este imaginaræ, ea comportând acordul prealabil al
Direcfliei SS :
“ In cursul iernii 1939-1940, am reuøit sæ pun pe picioare o salæ de operaflii
clandestinæ. Lucrul a fost posibil graflie colaborærii mai multor komandouri øi a
acordului tacit al doctorului Blies… ”.
(p. 132).
Dacæ flinem cont cæ aceste instalaflii dentare øi chirurgicale erau prevæzute
pentru tofli deflinuflii, din toate lagærele, înflelegem mai bine importanfla lor. In fapt,
graflie complicitæflii unor SS bine plasafli, ele au putut fi deturnate întru profitul
exclusiv al nomenclaturii. Dacæ autorii acestei deturnæri frauduloase îøi asumau
riscuri grave, væzute de jos, aceste riscuri erau cât se poate de juste !
Eugen Kogon îøi dæ seama el însuøi de fragilitatea raflionamentului sæu :
“ In ultimul an, administraflia internæ de la Buchenwald era atât de bine organizatæ cæ Direcflia SS pierduse practic dreptul de control asupra anumitor chestiuni
de primæ importanflæ. Obositæ øi depæøitæ de împrejuræri, Direcflia SS închidea ochii
din ce în ce mai des, abandonând din ce în ce mai mult teren în fafla nomenclaturii.
De aceastæ stare de lucruri profita færæ excepflie pætura conducætoare96, care se
identifica mai mult sau mai puflin cu forflele antifasciste active. Marea masæ a deflinuflilor nu beneficia decât excepflional øi indirect, în sensul cæ nimeni nu se mai
temea de intervenflia Direcfliei SS din moment ce direcflia deflinuflilor luase, pe
proprie ræspundere øi putere, mæsurile necesare în interesul tuturora ”.
(p. 284)
96

. Delicios eufemism (NA).
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A spune cæ Direcflia SS închidea din ce în ce mai des ochii øi abandona din ce în
ce mai mult teren în fafla nomenclaturii pentru cæ era obositæ øi depæøitæ de
împrejuræri reprezintæ încæ o foarte discutabilæ manieræ de a vedea lucrurile. In ce
mæ priveøte, sunt absolut convins cæ atitudinea Direcfliei SS se explicæ nu prin
aceea cæ era obositæ øi depæøitæ de împrejuræri, ci satisfæcutæ de numeroasele øi
vizibilele probe de devotament øi eficacitate în menflinerea ordinei, pe care le primise din partea nomenclaturii. Direcflia SS øtia bine cæ putea conta pe nomenclaturæ în foarte numeroase cazuri øi probleme.
Cât priveøte mæsurile luate în interesul tuturora, ele evitau probabil intervenflia
Direcfliei SS, numai cæ tocmai aici este buba : acest avantaj important al nomenclaturii era nu mai puflin sursa øi cauza tuturor catastrofelor care se abæteau pe
capul nostru, al masei. E preferabil sæ ai de-a face cu Dumnezeu direct, nu cu
sfinflii ! De altfel, dacæ puterea se consolideazæ în mæsura în care reuøeøte a diviza
opoziflia, nu mai puflin ea slæbeøte în mæsura în care este ea însæøi pradæ disensiunilor. O direcflie SS care ar fi practicat un control constant øi meticulos asupra a
tot ce se petrecea în lagær, ar fi condus la neîncredere øi spirit de conivenflæ în
raporturile sale cu nomenclatura autogospodæreascæ (Häftlingsführung). Din
punctul de vedere SS, aøa ceva trebuia evitat cu orice prefl. Nu mai puflin, acesta
era øi interesul nomenclaturii care, odatæ Rubiconul traversat, evita precum dracul
tæmâia primejdia de a se regæsi într-o bunæ zi readusæ cu picioarele pe pæmânt,
adicæ la nivelul masei deflinuflilor, a muritorilor de rând. Oricare ar fi fost preflul
ræscumpærærii colective, ea prefera practicarea celei mai josnice linguøeli øi flatariseli. Beneficiul sigur scontat era atât salvarea pozifliei sale dominante, în imediat,
cât øi posibilitatea înaltelor øi subtilelor manevre ulterioare, dupæ eliberarea care
nu mai putea întârzia sæ vinæ.
Cinema, Sport
“ Odatæ sau de douæ ori pe sæptæmânæ, uneori cu lungi pauze, ni se prezentau
filme de divertisment øi documentare. Date fiind condifliile grele de viaflæ concentraflionaræ, foarte mulfli dintre camarazi renunflau la acest amuzament ”.
(p. 128)
“ Una din bizareriile vieflii de lagær consta în aceea cæ aveam posibilitatea sæ
facem un fel de sport, deøi cu viafla pe care o duceam noi, numai de asta nu ne
ardea. Totuøi, exista un numær de tineri care credeau în iluzia forflei lor fizice øi
care reuøiseræ sæ obflinæ din partea conducerii SS autorizaflia de a juca fotbal.
Slæbænogii care abia se puteau fline pe picioare, oameni descærnafli øi decalcifiafli,
epuizafli øi pe jumætate morfli asistau cu plæcere la acest spectacol ”.
(pp. 124-125).
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Aceøti slæbænogi, descærnafli, decalcifiafli øi pe jumætate morfli, pe care Eugen
Kogon i-a væzut cæ asistau cu plæcere, în picioare, la o partidæ de fotbal, sunt
aceiaøi despre care el crede cæ nu mergeau la cinematograf, unde erau scaune, din
cauza prea grelelor condiflii de viaflæ.
Mulfli dintre deflinufli nu mergeau la cinematograf întrucât atunci când ocazia se
prezenta, toate locurile erau rezervate de nomenclaturæ. Cât priveøte fotbalul, situaflia era diferitæ. Terenul era în aer liber, accesibil pentru toatæ lumea, câmpul din
jur era suficient de mare, toatæ lumea putea asista. Se mai întâmpla însæ, uneori, cæ
vreun kapo cu conøtiinfla mai ridicatæ, fæcea irupflie printre spectatori, cu bâta în
mânæ, spre a-i trimite la blocuri sæ se odihneascæ. Dupæ-amiaza de duminicæ trebuia vezi Doamne neapærat folositæ pentru odihnæ. Deflinuflii de rând nefiind
capabili sæ înfleleagæ asta singuri, se gæsea câte unul cu mofl sæ le bage minflile cu
bâta în cap.
Cât despre “ tinerii care credeau în iluzia forflelor lor fizice ” øi care constituiau
echipa de fotbal [a lagærului], era vorba de membrii nomenclaturii sau de protejaflii
acesteia : ei se ghiftuiau cu hrana furatæ din rafliile celor ce-i priveau, ei nu
munceau. Ca sportivi, se pæstrau doar în plinæ formæ.
Bordelul
“ Bordelul era cunoscut sub numele pudic de Sonderbau97. Pentru cei care nu
dispuneau de relaflii, timpul de vizitæ era limitat la douæzeci de minute… Cât
priveøte Direcflia SS, scopul bordelului era tocmai de a corupe øi verifica nomenclatura din fruntea deflinuflilor. Direcflia ilegalæ a deflinuflilor din lagær dæduse cuvântul de ordine de a sabota bordelul. In ansamblul lor, membrii direcfliei
deflinuflilor au respectat aceastæ indicaflie, astfel cæ intenflia Direcfliei SS a fost
dejucatæ ”.
(pp. 170-171)
Ca øi cinematograful, bordelul nu era accesibil decât membrilor nomenclaturii
(Häftlingsführung), singurii de altfel în situaflia de a-i gæsi o oarecare utilitate. Nimeni nu s-a plâns verodatæ. Discufliile în jurul acestei realizæri nu prezintæ nici un
interes. Totuøi, doresc sæ remarc cæ :
“ Deflinufli lipsifli de moralitate, printre care un numær destul de mare de politici
[nomenclaturiøti], s-au dedat la raporturi monstruoase cu copii [pedofilie !] ”.
(p. 236)
Nomenclaturiøtii respectivi ar fi fæcut mai bine sæ se ducæ la bordel, din moment ce aveau posibilitatea. A-i læuda pentru cæ au refuzat bordelul, cæ nu s-au
læsat corupfli, devine o monstruoasæ imposturæ din momentul în care în dosul
refuzului se ascunde pedofilia… Direcflia SS prevæzuse un bordel pentru fiecare
lagær de concentrare, tocmai pentru a preveni pedofilia.
97

. Casæ specialæ (NA).
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Turnætoria
“ Direcflia SS avea spioni, care o informau cu privire la evenimentele interne.
Ea obflinuse rezultate mai mult sau mai puflin interesante cu spioni pe fiecare lagær
aleøi printre deflinuflii de drept comun, printre asociali øi chiar printre politici ”.
(p. 276).
“ Poliflia (Gestapo) nu recurgea decât foarte rar la spioni øi turnætori printre deflinufli… Experienflele Gestapo erau atât de puflin încurajatoare încât, din fericire, nu
s-a recurs la spioni øi la turnætori decât în foarte rare cazuri ”.
(p. 255)
Surprinzætor cæ un procedeu care dædea bune rezultate când era utilizat de cætre
SS, eøua total în mâna Gestapo-ului. Este adeværat cæ Gestapo-ul nu a recurs decât
în mod excepflional la spioni øi turnætori, aceasta însæ pentru simplul fapt cæ nu
avea nici o nevoie [lagærele nefiind în competenfla sa]. Orice prizonier care deflinea
o parcelæ de putere sau o funcflie considera aceasta, pe bunæ dreptate, ca o favoare;
în consecinflæ, atitudinea sa naturalæ era aceea de turnætor sau informator, fie
direct, fie prin intermediul unei persoane interpuse. Dacæ Gestapo-ul avea nevoie
de o informaflie, n-avea decât sæ o cearæ Direcfliei SS…
Dacæ examinæm aceastæ problemæ cu lupa, se impune concluzia cæ lagærele erau
împânzite de o vastæ reflea de turnætori øi de informatori. Printre aceøtia exista un
numær important de mizerabili care informau nomenclatura din servilitate
congenitalæ øi pentru o nimica toatæ : o farfurie de supæ, o felie de pâine, un calup
de margarinæ… Oricât de mari vor fi fost turnætoriile lor, din lipsæ de istorici,
acestea nu au intrat încæ în istorie… Deasupra acestora însæ se afla întreaga
nomenclaturæ auto-gospodæreascæ, care nu se sfia sæ toarne în caz de nevoie. Bine
înfleles, nomenclatura (Häftlingsführung) era compusæ din indivizi care adesea se
turnau între ei. In aceste condiflii, turnætoria îmbræca foarte adesea aspecte
singulare :
“ Wolf (fost ofifler SS, homosexual, decan de lagær în 1942) îøi turna camarazii
în folosul Polonezilor (era amanta unui Polonez). Intr-o anumitæ situaflie, orbit
parcæ de næravul sæu, Wolf a ajuns la ameninflæri. Øtia cæ un comunist german din
Magdeburg urma sæ fie eliberat. A exprimat opinia cæ eliberarea s-ar putea duce pe
apa sâmbetei dacæ Direcflia SS ar afla activitatea politicæ din lagær a celui interesat.
I s-a ræspuns cæ SS-ul va afla, nu mai puflin, aventurile sale homosexuale. Cearta a
ajuns la paroxism, astfel cæ nomenclatura a devansat acfliunea antifasciøtilor
polonezi, turnându-i pe tofli Direcfliei SS ”.
(p. 280).
Cu alte cuvinte, turnætoria nu era condamnabilæ decât atunci când era practicatæ
de cætre “ verzi ”. Ea devenea un lucru normal øi chiar laudativ, de îndatæ ce era
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practicatæ de cætre “ roøii ”. “ Roøii ” erau mândri øi fericifli de privilegiul lor
absolut : acela de a putea lipi pe fruntea victimelor lor eticheta de fascist ! Ba chiar
mai mult :
“ La Buchenwald, în 1941, cazul cel mai cunoscut øi mai sinistru de turnætorie
98

voluntaræ a fost acela al emigrantului rus Grogorij Kushnir-Kushnarev, care se
dædea fost general flarist. Vreme de luni de zile, el a reuøit sæ câøtige încrederea
multora, dupæ care s-a apucat sæ toarne Direcfliei SS, mai ales pe prizonierii ruøi.
Acest agent Gestapo avea pe conøtiinflæ moartea a sute de deflinufli. Turna în modul
99

cel mai infam pe tofli cei cu care era în conflict, chiar pentru motive absolut
secundare… Direcflia SS îøi proteja informatorul, care vreme îndelungatæ a scæpat
cu viaflæ numai pentru cæ nu a putut fi nici odatæ surprins singur, spre a fi lichidat.
La un moment dat, graflie protecfliei SS, Kushnir-Kushnarev a devenit, practic,
directorul secretariatului deflinuflilor. Instalat pe post, nu s-a mai mulflumit cu turnarea celor ce nu-i erau pe plac. S-a pus cu toate forflele sæ împiedice utilizarea
autogospodæriei în favoarea deflinuflilor. In sfârøit, în primele zile ale lui 1942,
Kushnir-Kushnarev nu numai cæ s-a îmbolnævit, dar s-a dovedit destul de stupid
pentru a se duce la infirmerie. In acest fel, s-a livrat duømanului. Cu binecuvântarea Dr SS Haven, care urmærea de mult timp aceastæ afacere øi care era de
partea “ roøilor ”, falsul general flarist a fost declarat contagios. Apoi a fost izolat,
dupæ care, câteva ore mai târziu, i s-a injectat otravæ ”.
(p. 276).
Acest Grogorij Kushnir-Kushnarev era probabil vinovat de cele ce i s-au
reproøat. Totuøi, cei care au fost pe funcflia lui înainte de el, ca øi cei care au
ocupat-o dupæ el, s-au comportat în acelaøi fel, øi au pe conøtiinflæ aceleaøi crime.
Lui Kushnarev nu-i lipsea decât aprobarea din partea lui Eugen Kogon. Oricum ar
sta lucrurile, este dificil de admis cæ Direcflia SS, prin Dr Haven, øi-a asumat în
mod gratuit un rol atât de important în eliminarea lui. Eugen Kogon adaugæ :
“ Imi amintesc øi astæzi sentimentul de uøurare cu care lagærul a aflat moartea
lui Kushnarev. Vestea morflii lui la infirmerie s-a ræspândit cu viteza fulgerului ”.
Clanul din care fæcea parte Kogon a simflit færæ îndoialæ o uøurare, ceea ce se
înflelege : funcflia mortului urma sæ fie ocupatæ de o persoanæ desemnatæ de acest
clan. Pentru restul lagærului nu a fost vorba de o uøurare ci numai de satisfacflie :
executarea sau asasinarea unui membru important al nomenclaturii era totdeauna
primitæ cu speranflæ de ameliorare a condifliilor comune de viaflæ. Dupæ câtva timp,
înflelegând cæ nimic nu s-a schimbat, deflinuflii s-au pus cu prudenflæ, în aøteptarea
execufliei urmætoare. Nimænui nu-i convenea sæ fie sacrificat pe altarul adeværului
sau al minciunii, între care nu exista nici o diferenflæ de oroare.
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. Conform acestei filosofii, ar exista øi o turnætorie … involuntaræ ! Delafliunea concentraflionaræ
comporta nuanfle øi puncte de vedere… (NA).
99
. Dupæ Eugen Kogon ar exista deci o turnætorie mai puflin sau chiar deloc “ infamæ ” ! (NA).
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Transporturi
“ Se øtie cæ, în fiecare lagær, responsabilitatea utilizærii oamenilor cædea în sarcina Biroului de statisticæ a muncii, compus din deflinufli. La rândul lui, acest birou
lucra sub ordinele øefului braflelor de muncæ øi al serviciului muncii. Cu anii, cererile de mânæ de lucru au devenit atât de importante încât Direcflia SS nu a mai
putut face faflæ. La Buchenwald, Cæpitanul Schwartz a încercat o singuræ datæ sæ
formeze un transport de 1000 de deflinufli. Dupæ ce a flinut aproape întregul lagær o
jumætate de zi pe platforma de appel, pentru a examina fiecare om în parte, abia a
reuøit sæ formeze un detaøament de 600 de oameni. Chiar øi cei aleøi însæ, au reuøit
s-o øteargæ pe nesimflite de la fafla locului. In final, Schwartz s-a trezit de unul
singur ”.
(p. 286).
In ce mæ priveøte, nu væd inconvenientul experienflei lui Schwartz. Ar fi fost de
dorit ca el sæ se repete ori de câte ori era vorba de organizarea vreunui transport
cætre un loc de muncæ sau altul. Ideal ar fi fost ca Direcflia SS sæ nu reuøeascæ
organizarea nici unui transport. Dar :
“ Din acest moment, øeful Biroului Braflelor de Muncæ abandonæ în sarcina
deflinuflilor de la Arbeitstatistik toate chestiunile privitoare la repartiflia forflei de
muncæ ”.
(Ibid)
In aceste condiflii, odatæ reunifli pe platforma de appel, nimeni nu mai putea s-o
øteargæ, cum a fost cazul cu încercarea cæpitanului Schwartz. Fiecare kapo, fiecare
100

øef de bloc, fiecare Lagerschutz , cu bulanul de cauciuc în mânæ, forma un baraj
ameninflætor contra oricærei tentative de fugæ. Tofli aceøti kapo, øefi de bloc øi
polifliøti erau comuniøti, antifasciøti sau antihitleriøti, dar ei nu îngæduiau nimænui
sæ tulbure ordinea hitleristæ øi efortul de ræzboi al celui de al III-lea Reich. Faflæ de
ei, cærora nimeni nu le putea scæpa, cæpitanul SS Schwartz avea aerul unui bunic
depæøit de exuberanfla nepoflilor. Nomenclatura avea dreptul sæ nominalizeze deflinuflii pentru fiecare transport øi o fæcea, dupæ cum s-a væzut, cu un zel pentru care
Direcflia SS nu gæsea nici un elogiu prea mare.
Tablou general
“ O posibilitate ce rezulta din puterea obflinutæ prin corupflie era îmbogæflirea
unuia sau a mai multor deflinufli pe seama celorlalfli. Aceasta a luat proporflii
100

. Poliflist-deflinut. (NA).
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ruøinoase chiar øi în lagærele unde nomenclatura la putere era relativ corectæ din
punct de vedere politic. Mulfli dintre grangurii acestei nomenclaturi duceau o viaflæ
princiaræ, în vreme ce camarazii lor mureau cu sutele. Læzile cu unt sau margarinæ,
cârnafli, conserve, zahær, fæinæ øi altele erau scoase ilegal din lagær, cu ajutorul
complicilor din SS, care se ocupau cu expedierea lor inclusiv cætre familiile deflinuflilor. Faptul de a fura alimentele destinate deflinuflilor nu poate fi în nici un fel
justificat. Furturile acestea deveniseræ exasperante, mai ales într-o vreme când,
faflæ de soldaflii SS din teritoriu, care nu mai purtau frumoasele cisme de altæ datæ
[pânæ sub genunchi] ci simpli bocanci cazoni, nomenclaturiøtii închiaburifli se
plimbau prin lagær traøi la øpifl, costumafli la modæ, haine pe mæsuræ - unii purtau
chiar dupæ ei un cæflel în lesæ ! Toate astea în condifliile în care masa deflinuflilor
suporta haosul, mizeria, murdæria, foametea, boala øi moartea. Instinctul de conservare depæøea toate limitele imaginabile. S-a ajuns la un fariseism radical, ce se
potrivea ca nuca-n perete cu idealurile sociale øi politice nu mai puflin øi la tot
pasul proclamate de cei în cauzæ ”.
(p. 287).
Asta era situaflia în toate lagærele. Cu multæ indulgenflæ øi abandonând orice reticenflæ, dacæ ar fi sæ expunem bine øi în cât mai pufline cuvinte aceastæ situaflie, am
alege, la capitolul motive sau cauze, instinctul de conservare; la capitolul mijloace
de realizare, færæ posibilitate de eroare, este vorbe de corupflie. Comentariul nostru
asupra tabloului general din lagære s-ar putea opri aici. Tot ceea ce s-ar mai putea
adæuga este cæ acest de când lumea instinct de conservare reprezintæ cu totul
altceva decât ceea ce susfline o moralæ puerilæ. De la necruflætorul Guitton, care în
cetatea La Rochelle asediatæ de Richelieu îøi scotea propriul sânge din vine spre aøi hræni copilul ameninflat de inaniflie, øi pânæ la mitologicul Saturn ce-øi devora
copiii la naøtere pentru a evita revolta de mai târziu a Titanilor, care aveau sæ-l
ræstoarne, existæ un întreg eventai de reacflii umane. Intr-o lume care asiguræ din
abundenflæ cele necesare tuturor indivizilor, s-ar putea crede cæ avem mult mai
multe øanse sæ întâlnim un Guitton decât un Saturn. Comportamentul individual al
celor mai mulfli nu ne permite sæ afirmæm contrariul. Atâta doar cæ acest comportament nu-i decât un fel de ojæ pe unghii… Pentru a vedea adeværata naturæ
umanæ øi preflul pe care viafla îl are pentru cei mai mulfli dintre noi e suficient sæ
intervinæ o înræutæflire radicalæ a condifliilor sociale øi economice.
Prin gura nevinovatæ a tuturor copiilor din Franfla, bunul simfl popular strigæ la
toate ræspântiile povestea cu a fost odatæ o coræbioaræ… Povestea ne consoleazæ
læsând sæ se înfleleagæ cæ oroarea ar fi mai micæ de vreme ce norocul decide cine
trebuie mâncat øi nu o conjuraflie sau o decizie luatæ în mod democratic, în cadrul
unei adunæri generale… Pentru aceeaøi opinie publicæ însæ a fost suficient ca în
locul coræbiei sæ se punæ problema unui avion — acela al generalului italian
Nobile, præbuøit în imensitatea polaræ de gheaflæ. Se øtie cæ generalul a fost acuzat
de a fi supraviefluit pânæ la sosirea expedifliei de salvare prin mâncarea unuia sau a
mai multora dintre camarazii sæi. Publicul nu reacflioneazæ cu mai multæ energie
contra povestirilor despre lagærele de concentrare întrucât rezultæ prea clar din ele
cæ nomenclatura concentraflionaræ a utilizat toate mijloacele de corupflie spre a

176

101

pæstra pentru ea toate paiele scurte , læsând Direcflia SS sæ organizeze tragerea
la sorfli. In aceste condiflii, ca øi generalul Nobile, nomenclatura se hrænea practic
cu trupurile camarazilor de suferinflæ.
Inainte de ræzboi am cunoscut mulfli care ar fi preferat sæ moaræ în picioare
decât sæ træiascæ îngenuncheafli. Erau færæ îndoialæ sinceri când spuneau asta,
totuøi, în lagære au træit nu numai în genunchi ci chiar pe burtæ, unii dintre ei comiflând acte din cele mai condamnabile. Reîntorøi la viafla normalæ, færæ sæ fi înfleles
cæ prin exemplul dat au suferit o gravæ înfrângere, continuæ sæ se agite cu tot atâta
intransigenflæ în ce priveøte preceptele morale, recitând discursuri identice de
dimineafla pânæ seara øi de seara pânæ dimineafla. Nu se mai pot opri nici acum, în
cadrul vieflii normale, fiind gata sæ continue cu boløevicii ceea ce le-a reuøit atât de
bine cu hitleriøtii.
Se vede øi o simt foarte bine cæ instinctul de conservare a fost factorul hotærâtor
pentru tofli, atât pentru simplul deflinut în fafla nomenclaturistului cât øi pentru
acesta faflæ de cadrele inferioare SS, care la rândul lor tremurau în fafla superiorilor
SS. Instinctul de concentrare reprezintæ cheia de boltæ færæ de care cele petrecute
în lumea concentraflionaræ nu pot fi înflelese. Toatæ lumea simte acest lucru dar
nimeni nu vrea sæ o recunoascæ, din care cauzæ s-a recurs la psihanalizæ. Am ajuns
astfel în situaflia doctorilor lui Molière care dacæ vorbeau pacienflilor într-o latinæ
pe care nu o cunoøteau mai bine decât medicina o fæceau pentru cæ øtiau cæ pot
conta pe asentimentul resemnat øi idiot al acestora, al opiniei publice în general.
APRECIERI
“ Atât din punctul de vedere al deflinuflilor cât øi din acela al direcfliei SS, evenimentele din lagærele de concentrare comportæ o multitudine de singularitæfli psihologice. In general, reacfliile prizonierilor par mai de înfleles decât cele ale opresorilor lor. Reacfliile deflinuflilor ræmâneau în limitele normalului, în vreme ce reacfliile SS erau marcate de inuman ”.
(p. 305).
Din punctul meu de vedere ar fi mai just sæ spunem cæ reacfliile unora ca øi ale
altora erau de domeniul umanului, în sensul biologic al cuvântului. In ceea ce priveøte nomenclatura øi direcflia SS, reacfliile acestora erau deopotrivæ de inumane,
în sensul moral al cuvântului. Ceva mai încolo, Eugen Kogon precizeazæ:
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. Manieræ popularæ foarte ræspânditæ de a alege dintr-un grup pe cel care trebuie sæ facæ sau sæ
suporte ceva, inclusiv pe cel care trebuie sæ fie mâncat de ceilalfli, de vreme ce grupul nu are alte
resurse. Fiecare trage pe rând un pai, dintr-un mænunchi astfel prezentat încât nu se vede decât un
capæt al paielor. Capetele sunt identice, dar lungimea paielor este diferitæ. Cine trage paiul scurt a
scæpat, cine trage pe cel lung este sacrificat în favoarea grupului. In afara cazului generalului
Nobile, care dateazæ din anii ’40, mai cunoscut poate este cazul avionului præbuøit în munflii
Boliviei, cætre sfârøitul anilor ’60, cu care ocazie s-a întâmplat acelaøi lucru. (NT).
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“ Cei care s-au transformat cel mai puflin în lagære au fost asocialii øi criminalii
profesioniøti. Motivul trebuie cæutat în paralelismul existent între structura lor
psihicæ øi socialæ øi structura psihicæ øi socialæ a SS-ului ”.
(p. 320)
Se poate. Ceea ce trebuie însæ precizat este cæ mediul concentraflionar, færæ sæ
fie de naturæ a da criminalului profesionist o mentalitate politicæ, furniza totuøi
deflinuflilor politici destule motive pentru a-i ajuta sæ devinæ borfaøi. Acest fenomen nu caracterizeazæ numai lagærele de concentrare. El se întâlneøte constant în
toate casele de corecflie øi în toate închisorile unde oamenii sunt pervertifli sub pretextul reeducærii lor.
Teoria refulærii a lui Freud explicæ foarte bine toate acestea øi ar fi inutil sæ
insistæm. Teoria valorii exemplului nu contrazice însæ pe aceea a refulærii. In toate
institufliile de coercifliune, mentalitatea de ansamblu, rezultatæ din practica sistematicæ a constrângerii, are tendinfla de a se modela la cel mai de jos nivel cu putinflæ, nivel reprezentat în general de cætre gardian, factorul de legæturæ øi de uniune
între tofli deflinuflii. Sæ nu ne mire aceasta : mediul social în cadrul cæruia træim cu
toflii condamnæ cu o virtuoasæ indignare mediul concentraflionar, ceea ce nu-l
împiedicæ totuøi sæ adopte, în diverse grade, anumite practici specifice acestuia.
Mediul nostru social este cauza care a permis øi permite politicienilor practicile
tâlhæreøti care nu mai miræ de mult pe nimeni. Este de sperat cæ aceastæ situaflie nu
se va eterniza øi cæ politicianul criminal øi corupt nu va putea face vreme
îndelungatæ figuræ de erou.
Eugen Kogon pare sæ fi anticipat acest rreproø atunci când a scris în Prefafla sa :
“ Era o lume în sine, un stat în sine, o ordine în afara oricærui drept øi în care
odatæ aruncat omul nu mai avea alta de fæcut decât sæ-øi salveze mizerabila
existenflæ. In lupta care se angaja în acest scop, viciile s-au dovedit mai puternice øi
mai eficace decât virtuflile. Lupta cineva contra direcfliei SS ? Nu se poate susfline
aøa ceva. Fiecare lupta mai curând øi mai degrabæ contra camarazilor de capti102

vitate .
Zecile de mii de supraviefluitori, pe care regimul de teroare impus de cætre
aroganflii camarazi de captivitate i-a fæcut sæ sufere mai mult chiar decât infamiile
SS-ului, îmi vor fi recunoscætori pentru faptul de a nu fi ezitat sæ pun în luminæ
rolul jucat în diverse lagære de cætre anumite tipuri de deflinufli politici, care astæzi
fac mult zgomot cu antifascismul lor intransigent. Øtiu foarte bine cæ mulfli dintre
camarazii de detenflie au suferit enorm væzând cæ tocmai cei care, în lagær, s-au
pretat la brutalitæfli øi alte acte injuste, o fac acum pe eroii, læsându-se aureolafli de
naivi, de neøtiutori care habar n-au cæ sunt manipulafli precum pionii pe tabla de
øah. Profitorii lagærelor de concentrare nu au a se aøtepta la nimic de la studiul de
faflæ care, dimpotrivæ, oferæ mijloacele necesare pentru a pune la locul lor aceste
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. Generalizare abuzivæ. Fiecare lupta nu contra camarazilor de captivitate, ci contra nomenclaturii
corupte aflatæ în serviciul direcfliei SS. (NA).
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glorii de carton. In ce lagær ai fost tu ? In ce kommando ? Ce funcflie ai avut ? Din
ce partid fæceai parte ? Etc. ”.
(p. 17).
Din pæcate, Eugen Kogon nu s-a flinut de cuvânt. Putem cæuta oricât øi oriunde
în cartea sa tipul politic precis la care se referæ în liniile de mai sus. Dimpotrivæ,
de la un capæt la celælalt, în mod direct sau indirect, cartea sa este o pledoarie
pentru partidul comunist :
“ Acest zid elastic pe care l-am putut opune Direcfliei SS… Comuniøtii germani
au fost cei care ne-au furnizat cele mai bune mijloace de realizare a acestei sarcini,
apoi elementele antifasciste, în primul rând comuniøtii…”.
(p. 286)
Intr-o anumitæ mæsuræ, Eugen Kogon pledeazæ pentru el însuøi. Mæ gândesc cæ
mulfli dintre cititorii lui, chiar dintre cei mai neavertizafli, ajunøi la capætul lecturii,
vor simfli nevoia de a-i aplica chiar lui propria sa metodæ : Dar dumneata, domnule
Eugen Kogon, ce funcflie ai avut ? In ce kommando ? Intrebæri cu atât mai legitime
cu cât se øtie bine cæ în birocraflia concentraflionaræ singurii care puteau intra øi
ræmâne erau comuniøtii.
Ce concluzie se impune dupæ toate acestea ? Iat-o :
“ Povestirile despre lagærele de concentrare provoacæ mirare, neîncredere. Abia
dacæ ating înflelegerea cititorului. Nu-i pun acestuia inima la încercare…” (p. 347).
Bine înfleles, dar cine-i de vinæ ? In beflia eliberærii, exibând resentimente
acumulate în lungii ani de ocupaflie, opinia publicæ a admis øi verzi øi uscate.
Raporturile sociale normalizându-se însæ øi atmosfera însænætoøindu-se, a devenit
din ce în ce mai dificil sæ te prezinfli cu orice inepflii în fafla oamenilor. Nu întâmplætor, povestirile despre lagærele de concentrare par mai curând justificæri decât
mærturii. Cei mai mulfli oameni se întreabæ deja cum de s-au putut læsa pæcælifli în
aøa hal. Incæ puflin øi opinia publicæ ar putea bascula cu totul, cerând punerea sub
acuzare a tuturor acestor martori [pe cât de gælægioøi, pe atât de mincinoøi].
Nota bene
Am trecut sub tæcere un anumit numær de istorii neverosimile øi alte artificii de
stil. Printre primele figureazæ cea mai mare parte a mærturiilor privind ascultarea
clandestinæ a posturilor stræine de radio. Niciodatæ nu am crezut în posibilitatea
montærii øi a utilizærii unui post clandestin de radio într-un lagær de concentrare.
Dacæ Vocea Americii, a Angliei sau a Franflei libere au putut pætrunde vreodatæ, a
fost cu asentimentul SS øi în cadrul unor împrejuræri ce flin cu totul de întâmplare.
In consecinflæ, ele nu au putut fi ascultate decât de foarte puflini deflinufli dintre privilegiaflii nomenclaturiøti. Astfel a fost cazul la Dora, pe timpul scurtei perioade
când am ocupat funcflia de Schwung (ordonanflæ) pe lângæ adjutantul ce comanda
compania sau secflia de câini (Hundesstaffel). Munca mea consta în curæflenia unui
bloc plin de gradafli SS. Trebuia sæ le fac cismele, sæ le fac paturile, sæ le spæl
gamelele, corvezi pe care le îndeplineam cu umilinflæ øi conøtiinciozitate. In fiecare
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dintre camerele acestui bloc era un aparat de radio. Nu mi-aø fi permis sæ întorc
butonul vreunuia pentru tot aurul din lume, nici chiar atunci când øtiam cæ sunt
absolut singur. In douæ sau trei rânduri, cætre orele opt dimineafla, când tofli subordonaflii sæi erau la muncæ, adjutantul meu m-a chemat în camera sa, rugându-mæ
sæ-i traduc în germanæ emisiunile BBC din francezæ.
Sera, întors în lagær, comunicam discret cele auzite prietenilor mei Delabre din
Belfort øi Bourguet din Creusot, recomandându-le sæ le pæstreze pentru ei, sæ nu le
spunæ decât la amici de încredere, într-o formæ care sæ nu permitæ identificarea
sursei.
103

Nu mi s-a întâmplat nimic . Nu mai puflin, a existat o afacere de ascultare a
posturilor stræine de radio la care, dacæ nu mæ înøel, a fost amestecat Debeaumarché. Nu-mi aduc aminte despre ce era vorba exact. Unul dintre membrii
acestui grup mi-a povestit într-o zi despre un post clandestin de radio care s-ar fi
gæsit în lagær, øi cæ un anumit grup de “ politici ” primeau ordine de la Englezi, pe
unde … Printre spusele sale figurau noutæflile pe care le auzisem chiar în dimineafla
respectivæ la adjutantul meu. Am afiøat scepticismul meu în termeni care l-au fæcut
neîncrezætor. Bine am fæcut : dupæ câteva zile, s-au produs arestæri masive, printre
care respectivul interlocutor øi Debeaumarché, de care am amintit. Istoria s-a
terminat cu câfliva spânzurafli. Era vorba, din câte mi-am dat seama, de un deflinut
în situaflia mea, care a vorbit prea mult øi ale cærui cuvinte imprudente au ajuns la
urechea Serviciului Secret SS de poliflie Sicherheitsdienst, prin intermediul unui
turnætor din nomenclaturæ.
Când Eugen Kogon scrie :
“ Cu alfli câfliva inifliafli am petrecut multe nopfli în fafla unui radio cu cinci læmpi,
pe care îl luasem de la medicul SS Ding-Schuller pentru a-l repara în lagær.
Ascultam Vocea Americii øi Soldatsender
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, stenografiind øtirile importante ”.
(p. 283)

Il cred, ce sæ-i fac ! Nu-mi vine însæ a crede cæ a ascultat emisiunile în ches105

tiune în compania doctorului Ding-Schuller . Prin tot restul poveøtilor lui nu
face decât sæ-øi dea aere, fline cu tot dinadinsul sæ ne facæ sæ credem în compor-
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. E drept, nu am constituit un “ Comitet ” øi nu ne-am læudat cæ am fi în relaflii cu Aliaflii. (NA).
. Post american în limba germanæ. (NA).
105
. In cartea sa Zvastica contra caduceului, François Bayle ne aduce la cunoøtinflæ o curioasæ
depoziflie a lui Eugen Kogon la Nuremberg. Ding-Schuller, medic-øef la Buchenwald i-ar fi cerut
sæ se ocupe de soflia øi de copiii sæi în caz cæ Germania ar fi pierdut ræzboiul (!…) Dacæ aceastæ
cerere comporta un serviciu similar în favoarea lui Kogon (ceea ce el nu ne va spune în nici un caz)
situaflia unicæ a acestui deflinut privilegiat s-ar explica printr-un contract de colaborare a cærui
inspiraflie øi scop trebuie sæ fie mult mai puflin nobil decât ceea ce ne-a mærturisit el pânæ acum.
Totuøi, orice speculaflie în acest sens ar însemna o aventuræ. Ne limitæm a înregistra : colaborarea
SS-Kogon, dupæ cum o mærturiseøte acesta, a fost efectivæ, amicalæ øi adesea intimæ. Preflul plætit
de masa deflinuflilor, asta-i o altæ problemæ. Sæ nu uitæm. Kogon mai era angajat într-o colaborare :
aceea cu partidul comunist. (NA).
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tamentul revoluflionar al celor ce deflineau puterea [nomenclaturiøtii] øi de a le
scuza mai uøor abuzurile.
In ce priveøte artificiile de stil, am neglijat afirmaflii de genul urmætor :
“ Amintim depunerea juræmântului de cætre aspiranflii SS la miezul nopflii, în
catedrala din Brunschwig. Acolo, în fafla osemintelor lui Henric I, singurul împærat
german pe care îl aprecia, Himler se læsa ispitit în sensul dezvoltærii unei mistici a
Comunitæflii conjuraflilor. Apoi se græbea sæ viziteze, la lumina soarelui, un lagær
de concentrare sau altul pentru a asista la biciuirea în serie a prizonierilor
106

politici .
(p. 24)
“ Doamna Koch, care fusese înainte steneotipistæ într-o fabricæ de fligæri se
îmbæia uneori într-o cadæ plinæ cu vin de Madera ”
(p. 266)
S-a încetæflenit obiceiul de a prezenta marile personalitæfli din fruntea Germaniei
hitleriste într-o posturæ cât se poate de proastæ. Cuvântul de ordine, pe cât se pare,
este ca liderii hitleriøti sæ fie prezentafli în aøa fel încât sæ rezulte neapærat sadismul
lor. Tendinfla provine din aceeaøi stare de spirit care a determinat revista Râsul (Le
Rire) sæ publice în septembrie 1916 fotografia unui copil cu mâinile tæiate; sau
revista Dimineafla (Le Matin) din 15 aprilie 1916 sæ-l prezinte pe împæratul
Wilhelm al II-lea drept un paranoiac canceros care mai are cel mult câteva luni de
træit. Se øtie cæ împæratul german a murit douæzeci de ani mai târziu la Hammerongen (Olanda). In sfârøit, ca sæ dæm un exemplu cu privire la cel de al II-lea
Ræzboi mondial, revista L’Auto, în septembrie 1939, sub semnætura lui Henri
Desgranges îl prezintæ pe Göering cæutând disperat un sæpun spre a se spæla.
Banalitatea øi ridicolul unor astfel de procedee nu-øi gæsesc egalul decât în
credulitatea popularæ øi imperturbabilitatea cu care cei care le folosesc se repetæ cu
privire la tofli inamicii
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, în toate ræzboaiele.
CONCLUZII

Færæ îndoialæ, mulfli alfli cercetætori, dupæ mine, se vor consacra elucidærii, clarificærii øi explicærii celor petrecute în lagærele de concentrare germane din timpul
celui de al II-les Ræzboi mondial. Uni vor adopta probabil aceeaøi metodæ, vor
continua investigafliile øi vor îmbunætæflii argumentarea. Alflii vor adopta cu totul
alte metode de cercetare øi alte criterii de clasificare a faptelor. Se vor gæsii unii
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. Kogon ar trebui sæ se decidæ: dacæ “ øevaletul ” de la Buchenwald nu putea fi væzut nici mæcar
de prefectul de poliflie din Weimar, cum ar fi putut el fi prezentat ministrului sæu ? (NA).
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. In ultimii ani, propaganda sionistæ mondialæ, pregætind opinia publicæ deja anesteziatæ, a comparat atât pe Saddam Husein cât øi pe Slobodan Milosevici cu Hitler. Putem paria de pe acum : cu
ocazia urmætoarelor invazii la care SUA vor recurge de îndatæ ce vor termina de digerat Afganistanul øi Irakul, presa ne va prezenta emuli de-ai lui Hitler la Damasc; Teheran sau poate chiar
Phenian ! (NT).
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care vor folosi lumea concentraflionaræ drept pretext pentru o anumitæ literaturæ. Se
108

va gæsii poate chiar un nou Norton Cru , inspirându-se din lucrærile
adeværatului Norton Cru pe marginea Primului ræzboi mondial, spre a ne prezenta
într-o zi o criticæ veridicæ cu privire la tot ce s-a scris despre lagærele de
concentrare…
In ce mæ priveøte, nu am dorit decât sæ deschid calea unui examen critic, efortul
meu limitându-se la anumite fapte esenfliale øi mai ales la materialitatea lor efectivæ, punct de plecare obligatoriu øi necesar al oricærei dezbateri viitoare, demnæ
de acest nume. Deøi nu ne-am ocupat decât de câteva cazuri tipice, pe care le
consideræm alese în modul cel mai judicios, studiul nostru îmræfliøazæ viafla
concentraflionaræ în punctele ei sensibile, permiflând cititorului sæ-øi facæ o opinie
cu privire la ceea ce a citit sau va mai citi încæ în acest domeniu. Din acest punct
de vedere, consideræm cæ ne-am atins scopul. Færæ sæ ne-o fi propus în mod
deliberat, studiul nostru poate contribui la mai buna înflelegere a unei alte probleme, cea a universului concentraflionar sovietic.
De curând a væzut lumina tiparului Ghetoul din Ræsærit, o carte asupra cæreia
critica nu a gæsit de cuviinflæ sæ întârzie prea mult. Marc Dvorjetski, autorul ei,
supraviefluitor al unui impresionant numær de masacre øi al unui trecut absolut
incredibil simte parcæ nevoia irezistibilæ sæ se justifice færæ încetare :
“ spune, vorbeøte, cum se face cæ tu ai ræmas în viaflæ în vreme ce milioane de
oameni sunt morfli ”.
Sæ o recunoaøtem cinstit, conøtiinfla celor mai mulfli dintre supraviefluitorii
lagærelor germane nu pare excesiv de tulburatæ de astfel de întrebæri indiscrete, de
exigenfle morale. Nu putem scæpa însæ cu una cu douæ de întrebærile ce flin de
natura însæøi a lucrurilor. Dacæ conøtiinfla individualæ a fiecæruia dintre supraviefluitori se dovedeøte incapabilæ sæ-i punæ celui în cauzæ întrebarea pe buze, sæ-l
facæ sæ se întrebe øi chiar sæ øi-o reproøeze : cum se face cæ a ræmas tocmai el în
viaflæ ?, bunæ voinfla publicului, sæ nu uitæm, are øi ea limitele ei ! Din punctul de
vedere care ne intereseazæ, supraviefluitorii de la Auschwitz tac. Publicul însæ øi-a
pierdut ræbdarea øi le-o strigæ de la obraz : “ dæ-i drumul, spune ! Cum se face cæ
suntefli încæ atâflia în viaflæ ? ”. Intrucât mæ priveøte, cred cæ am ræspuns în bunæ
mæsuræ la aceastæ întrebare.
Lucrurile însæ se leagæ între ele. O întrebare azi provoacæ alta mâine øi aøa mai
departe. Incet, încet publicul iese din inerflie, din hipnozæ. Un “ cum a putut fi
posibil ? ” provoacæ un alt “ cum a putut fi posibil ? ”, dupæ cum el însuøi va fi
avut poate la origini un prim “ cum a putut fi posibil ? ”. Cititorii care nu se vor fi
læsat ameflifli de fraze încep sæ se întrebe : cum se face cæ mærturiile anumitor foøti
deportafli lasæ impresia evidentæ cæ autorii lor nu øtiu cum s-o mai scoatæ de pe
mânecæ ? Ræspunsul nu-i uøor de dat. Pentru a-i separa pe cei care au fost
dominafli, chiar zdrobifli de experienfla træitæ, de cei care au acflionat potrivit unor
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. Norton Cru, istoric, autor, între altele, al unei foarte interesante lucræri consacratæ mærturiilor în
istorie,(Despre mærturii), criteriilor de apreciere øi de interpretare a acestora, credibilitæflii lor. (NT).
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mobiluri politice sau unor puternice interese personale, ar trebui psihanalizafli în
mod competent øi pe îndelete tofli supraviefluitorii…
Supraviefluitorii comuniøti, în mod evident, acflioneazæ øi “ mærturisesc ” în
conformitate cu un indiscutabil interes al partidului comunist : dacæ omenirea este
lovitæ de un cataclism social faflæ de care comuniøtii reacflioneazæ în modul cel mai
inteligent, mai nobil øi mai eficace, beneficiul exemplului cade asupra organizafliei
sau doctrinei respective. In afaræ de acest beneficiu scontat de foarte mulfli supraviefluitori, mai existæ un interes încæ øi mai general. Interesul dominant la scaræ
mondialæ cere ca atenflia publicului sæ fie concentratæ exclusiv pe fostele lagære
germane de concentrare. Câtæ vreme ne ocupæm de lagærele germane, nu ne
ræmâne timp pentru cele sovietice, câtæ vreme ne concentræm asupra trecutului
uitæm de prezent øi de viitor. Mai existæ încæ un interes, unul de naturæ personalæ,
care priveøte pe fiecare supraviefluitor în parte : busculându-se tofli sæ depunæ ca
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martori øi strigând cât îi flin borjocii, se evitæ, nu mai puflin, boxa acuzaflilor .
Aici, ca peste tot, aceastæ mulflime de “ martori supraviefluitori ” a dat dovadæ
de o solidaritate indisociabilæ. Lumea civilizatæ øi-a putut astfel fonda politica ei
faflæ de Germania pe baza concluziilor trase din informafliile furnizate de aceøti
nomenclaturiøti øi mafiofli, paznici, gardieni øi cælæi ai propriilor lor camarazi. Era
exact ceea ce-i trebuia lumii civilizate la sfârøitul ræzboiului : pe lângæ cæ-øi putea
acuza øi ponegri fostul inamic, era o excelentæ ocazie de a ni se prezenta ultimii
ticæloøi ai nomenclaturii mafiote concentraflionare drept modele de umanitate…
In ce priveøte non-comuniøtii, lucrurile se prezintæ sub o altæ luminæ øi nu aø
vrea sæ mæ pronunfl deocamdatæ. Alæturi însæ de cei care nu au realizat sensul træirii lor concentraflionare, îi gæsim pe aceia care au crezut cu adeværat în moralitatea
comuniøtilor, care au visat øi au idealizat înflelegerea cu Uniunea Sovieticæ în
scopul stabilirii unei pæci mondiale juste øi fræfleøti. Bine înfleles, nu putem trece
nici peste cei care aveau de plætit comuniøtilor o datorie de recunoøtinflæ, realæ sau
imaginaræ, nici peste cei care au urmat curentul øi care au declarat ceea ce au
declarat numai pentru cæ asta era moda… In ultimæ instanflæ, numeroøi erau cei
care considerau cæ Europa va fi invadatæ de comunism øi care, dupæ ce væzuseræ la
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. In afara celor trei interese menflionate de autor, mai existæ cel puflin încæ unul, acela al
avantajului material imediat øi de perspectivæ. De oriunde ar fi venit, martorii acuzærii în procesele
rituale (cel al Mareøalului Antonescu, cel de la Nuremberg, Frankfort (1959-1960), Ierusalim
(Eichmann, Demianuk) øi altele) beneficiau de substanfliale prime de deplasare øi de compensare în
contul aducerilor aminte, færæ sæ mai vorbim de interviurile reconfortante, flatante øi remunerate, în
fafla unor ziariøti cooperanfli, sugestivi øi inspiratori… Avantajele materiale sub formæ de pensii nu
au fost øi nu sunt neglijabile. Dupæ unii cercetætori, astæzi ar exista în Israel øi în lume mai mulfli
pensionari ai Germaniei decât vor fi existat vreodatæ prizonieri jidani în lagærele germane. Lucrul
pare desigur incredibil. Vom fi primii care ne vom bucura atunci când statul Israel, Congresul
Mondial Evreiesc sau vreun alt organism reprezentativ øi competent va preciza lucrurile în detaliul
lor, mergând pânæ la o dezminflire argumentatæ. Pânæ atunci însæ, iatæ un ultim caz în Europa.
Francezul Louis Rougé din Brignolles (Var) a lucrat în Germania ca salariat obligatoriu (dar plætit)
între mai 1943 øi mai 1945. In urma unei impresionante farse judiciare, un tribunal francez a
condamnat Germania sæ-i verse o sumæ de 76 224 E ca salariu restant plus 200 000 E ca prejudiciu
moral. Guvernul german nu are decât sæ se execute. Robia actualæ a poporului german pare færæ
limite… (NT).
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lucru metodele comuniste în lagærele germane øi-au zis cæ-i mai prudent sæ
contracteze din timp o poliflæ de asigurare boløevicæ. Nu de fricæ, dar nu stricæ !
Ca întotdeauna, istoria neglijeazæ øi trece peste micile øi nenumærate imposturi
la scara imaginafliei omeneøti. Istoria øi-a urmat cursul cæruia trebuie sæ ne adaptæm cu toflii. Nu va fi uøor sæ luminæm toate obscuritæflile øi cu atât mai greu sæ
îndreptæm toate nedreptæflile. Cititorul va trebui sæ se întrebe aspra importanflei
faptelor examinate în aceastæ carte, a materialitæflii lor mai ales. Abia apoi sæ
judece oportunitatea cærflii de faflæ.
*
*
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Intr-un articol
au scris :

care a fæcut senzaflie

*
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, Jean-Paul Sartre øi Merleaau-Ponty

“ Citind øi ræscitind mærturiile foøtilor deflinufli, nu gæsim în lagærele sovietice
sadismul, religia morflii øi nihilismul (legate paradoxal de interese precise, când
alæturi, când în contra acestora) care au sfârøit prin a produce lagærele de
concentrare germane ”.
Dacæ acceptæm versiunea oficializatæ de cætre umanitatea complice a mærturisirilor despre lagærele germane, trebuie sæ dæm câøtig de cauzæ lui Sartre øi
Merleau-Ponty contra lui David Rousset. De prisos sæ insistæm cu privire la unde
ne va duce aceasta, atât în ceea ce priveøte natura regimului sovietic cât øi în
clarificarea problemei în sine a lagærelor de concentrare. Bine înfleles, refuzând
acordul nostru lui Sartre øi Merleau-Ponty, nu revine la a-i da automat apæ la
moaræ lui David Rousset. Ceea ce caracterizeazæ aceste fapte discutabile în
conflinutul lor este tocmai aceea cæ ele nu sunt susceptibile de nici un fel de
interpretare valabilæ.
Cea mai bunæ concluzie pe care aø putea sæ o dau cærflii de faflæ este ideea de
ansamblu care mi-a fost sugeratæ de confruntarea punctelor de vedere ale lui
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David Rousset, Jean-Paul Sartre øi Merleau-Ponty cu propria mea experienflæ :
Lui David Rousset îi pot fi opuse argumentele concrete ale rafliunii practice.
Este vorba de argumente simple øi accesibile tuturora, ele topindu-se în afirmaflia
cæ Apelul sæu nu are valoare nici prin originea sau conflinutul, nici prin cæile pe
care el se propagæ, nici prin cei cærora le este adresat, nici prin scopul urmærit, nici
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. “ Zilele vieflii noastre ”, în revista Temps modernes, ianuarie 1950. (NA).
. In Cafeneaua Florei (Notæ de Albert Paraz).
112
. Sub titlul “ De la rafliunile filosofice la imperativele bunului simfl ”, aceastæ idee de ansamblu a
fost adresatæ revistei Temps modernes ca ræspuns la articolul lui Sartre øi Merleau-Ponty. Bine
înfleles, aceøtia nu au catadixit sæ-l publice. Comunicat revistei Libertaire, articulul a fost publicat
în numærul din 9 februarie 1950. Apoi, revista La Revolution prolétarienne a publicat câteva largi
extrase. (NA).
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prin ceea ce ne-ar putea inspira teamæ sau speranflæ, funcflie de poziflia pe care ne
plasæm.
Practic, nici unul din sectoarele opiniei publice nu s-a læsat înøelat. Incercarea a
dat greø. La douæ luni
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dupæ lansare, Apelul sæu nu se mai bucuræ decât de
114

favorurile revistei Figaro littéraire , adicæ de audienfla a 100 000 de cititori,
dintre care mulfli au fost probabil deja cælcafli pe bætæturi.
De vreme ce s-a recurs la rafliunea puræ øi la obiecflii filosofice øi doctrinale e
semn cæ ulciorul nu mai merge la apæ, cæ de acum nu se mai discutæ pe fapte ci pe
retoricæ. Dreptatea va fi a aceluia care va flipa mai tare !
Retorica este soræ bunæ cu sofistica, cu divagafliile de tot felul, cu bætutul apei în
piuæ. Oricât ne-ar seduce cu întorsæturile ei neaøteptate sub bagheta anumitor
maeøtri, retorica nu convinge pe nimeni. Abstracfliunile ei speculative sunt cu atât
mai øubrede cu cât se bazeazæ chipurile pe metode øi principii mai riguroase.
Rafliunile bunului simfl sunt de cu totul altæ greutate în raport cu scolastica
ceartæ a universaliilor, deøi de mai micæ valoare în sens intrinsec sau absolut.
Ieøirea pompiereascæ pe scenæ a lui David Rousset, cu Apelul sæu In ajutorul
deportaflilor sovietici, tras pe opt coloane în prima paginæ a lui Figaro littéraire,
aminteøte alte ieøiri de acelaøi gen. Forma ei este aceea a tuturor apelurilor
ræzboinice pentru pace : In ajutorul Poloniei martire, In ajutorul Sudeflilor, In
ajutorul poporului german oprimat (1939), In ajutorul nefericitei Serbii (1914),
etc. Din appel pentru pace în appel pentru pace urcæm pânæ la prima Cruciadæ, pe
care Pierre pustnicul a predicat-o în termenii aceleiaøi retorici, punând ca temæ
centralæ mormântul lui Cristos. Dat fiind numærul de deportafli din întreaga lume
(Grecia, Spania, Franfla øi, de ce nu, Statele Unite), nu numai din Rusia, caracterul
restrictiv impus acesteia apare în plin flagrant. Cusætura se vede prea bine,
spiritele lucide au remarcat peste tot afla neagræ… Este de datoria noastræ sæ o
subliniem øi pentru ceilalfli.
A profita de ocazie pentru a pune problema muncii silnice sau forflate peste tot
øi mai ales în colonii înseamnæ a lærgi simflitor dezbaterea, lucru care nu poate sæ
nu fie de bun augur. A discuta la infinit despre sistemul sovietic sau despre cel
american este o manieræ de a limita, nu øi de a evita problema. A bate apa în piuæ
cu privire la tot ce diferenfliazæ sistemele sovietic øi american, la raporturile lor
vizibile øi nu numai, cu privire la injustiflia socialæ în general, revine la a pune problema pe un cu totul alt teren, unde i se pierde urma cum se pierde apa în Sahara.
Vom ajunge la savante dizertaflii cu privire la cel de al III-lea ræzboi mondial øi
influenfla paralelismului cæilor ferate asupra fazelor lunii… Færæ sæ sufere de o
localizare geograficæ precisæ, subiectul comportæ nu mai puflin o limitæ claræ øi dis-
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. Apelul lui David Rousset fusese publicat la 10 ianuarie 1950. (NA).
. Intre timp, Figaro Littéraire a læsat-o øi el mai moale. Singurul beneficiu al operafliunii pare sæ
fie Legiunea de Onoare, pe care David Rousset a primit-o pentru merite militare… Væ rugæm sæ nu
râdefli… (NA).
114

185

tinctæ : este vorba de o problemæ privind deportarea oamenilor, lagærele de concentrare øi munca silnicæ.
In cadrul acestor consideraflii la ale cærei extreme se situeazæ øi limitele controversei, nu stricæ sæ ne ocupæm mai întâi de acele aspecte ale ripostei care consolideazæ poziflia lui David Rousset în loc sæ o slæbeascæ.
*
*

*

Dupæ Eliberarea de 23 August 1944, povestirile despre lagære au creat o astfel
de psihozæ încât s-a putut scrie cæ :
“ Citind øi ræscitind mærturiile foøtilor deflinufli, nu gæsim în lagærele sovietice
sadismul, religia morflii øi nihilismul (…) care au sfârøit prin a produce lagærele de
concentrare germane ”.
(deja citat)
Aceastæ psihozæ nu liniøteøte însæ decât conøtiinfla celor a cæror atitudine precedæ gândirea øi care nu au træit nici experienfla germanæ nici pe cea sovieticæ a
lagærelor. Supraviefluitorii lagærelor sovietice sunt mult mai puflin numeroøi decât
supraviefluitorii lagærelor germane, lucru valabil atât pentru Franfla cât øi pentru
întregul Occident. Dacæ nu se poate spune cæ mærturiile supraviefluitorilor lagærelor sovietice sunt a priori de bunæ credinflæ øi inspirate de o mai realæ obiectivitate, nu este mai puflin evident cæ ele intervin într-un climat social mai sænætos
[decât isteria generalæ] ce a urmat capitulærii necondiflionate a Germaniei. Pe de
altæ parte, tofli cei care au træit în promiscuitatea prizonierilor ruøi din Germania
ne-au fæcut parte de convingerea lor cæ aceøtia pæreau sæ aibæ la activ o lungæ
practicæ a vieflii de lagær.
In ce mæ priveøte, am stat vreme de øaisprezece luni în mijlocul câtorva mii de
ukrainieni, în lagærul de la Dora. Comportamentul celor mai mulfli dintre ei aræta
cæ aceøtia trecuseræ practic dintr-un lagær în altul. Nu fæceau nici un fel de secret
din faptul cæ tratamentul suportat în cele douæ sisteme concentraflionare era identic. Nu mai amintesc mærturia recentæ a Margaretei-Buber-Neuman, care confirmæ
cele observate de mine. Cât priveøte celelalte multiple aspecte ale problemei, sæ
læsæm Istoriei grija de a ne spune cum s-a fæcut cæ lagærele germane, concepute øi
ele dupæ “ formulele unui socialism paradisiac ” au devenit practic, dar numai
practic, lagære de exterminare.
La un anumit nivel de generalitate, realitatea øi adeværul se confundæ în simplitatea lor : lagærele de concentrare sunt un instrument de stat în regimurile politice unde represiunea poliflieneascæ devine garantul autoritæflii statale. De la o flaræ
la alta, între diferitele lagære, diferenflele sunt de nuanflæ, nu de esenflæ. Lagærele
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sovietice se aseamænæ punct cu punct celor germane
øi, pe cât se pare, celor din
Grecia, întrucât, în toate cele trei cazuri, statul se confundæ cu dificultæfli de
mærime relativ egalæ : ræzboiul în cazul Germaniei, ræzboiul civil în cazul Greciei,
dificultatea exploatærii imensului teritoriu de 1/6 din pæmântul planetei, øi încæ cu
mijloace rudimentare, în cazul Uniunii Sovietice.
Dacæ Franfla de astæzi [1950] ar ajunge din punct de vedere economic la nivelul
Germaniei din 1939, sau la cel al Uniunii Sovietice ori al Greciei, ceea ce nu-i
exclus, Carrère, La Noé sau Vierge se vor asemæna din ce în ce mai mult øi sub
toate aspectele lagærelor de la Buchenwald, Karaganda sau Makronissos. Ræmâne
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de væzut de altfel dacæ nu cumva diferenfla se reduce deja la o simplæ nuanflæ .
Raflionamentul viciat din start, de o primæ premizæ falsæ, nu poate conduce
decât la eroare peste eroare. De la particular se trece la general, de la efect la
cauzæ… Nimic de mirare cæ se ajunge la a aøterne negru pe hârtie :
“ Oricare ar fi natura actualei societæfli sovietice, URSS-ul se gæseøte, în cadrul
actualului echilibru de forfle [1950], situat grosso modo de partea acelora care
luptæ contre formelor de exploatare cunoscute ”.
sau :
“ Fascismul este o angoasæ a boløevismului, de la care împrumutæ forma
exterioaræ pentru a-i distruge mai cu spor conflinutul : la Stimmung internaflionalist
øi proletar. Dacæ se trage concluzia cæ comunismul este fascism, nu facem decât sæ
ræspundem dorinflei ardente a acestuia de pe urmæ care totdeauna a încercat sæ
mascheze criza capitalistæ øi inspiraflia umanæ a marxismului ”.
sau, în sfârøit :
“ Aceasta înseamnæ cæ noi nu avem nimic comun cu un naflional-socialist, cæ
avem aceleaøi valori cu un comunist ”.
Prima obiecflie este færæ valoare. O importantæ parte a opiniei publice ar putea-o
ræsturna în chiar termenii ei afirmând cæ :
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. Autorul se înøalæ : lagærele sovietice nu au fost concepute dupæ formulele unui socialism
paradisiac øi deci nu se aseamænæ cu cele germane. Formulatæ cu douæzeci øi cinci de ani înainte de
Soljeniflîn, eroarea este explicabilæ. Formaflia lui intelectualæ, spiritul de generozitate de care este
animat îl împiedicæ sæ vadæ talmudismul de la originea lagærelor sovietice : “ amaleciflii ” sovietici
ai lui Dzerjunski øi Lenin trebuiau exterminafli pânæ la unul, ca øi “ amaleciflii ” palestinieni de
astæzi. Gândirea talmudicæ, preluatæ de sionism, porunceøte nu numai exterminarea fizicæ a
adversarului, ci øi a amintirii lui, adicæ a adeværului încarnat de acesta, a omeniei lui. Lagærele
sovietice nu pot fi înflelese din perspectiva formulei Jedem das Seine, de pe frontispiciul celor
germane. Gulagul nu cunoaøte ideea de soartæ, de destin. El cunoaøte ukazurile Sovnarkomului,
adicæ traducerea în limbaj laic a fanatismului øi a terorismului talmudic. (NT).
116
. Mai ales dacæ luæm drept unitate de mæsuræ comportamentul armatei øi al polifliei franceze din
colonii, unde, dupæ evenimentele din Indochina øi din Africa de Nord, nimeni nu mai poate susfline
cæ acestea s-ar comporta altfel decât poliflia øi armata germanæ faflæ de Rezistenfla din Franfla
ocupatæ. (NA).
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“ Oricare ar fi natura actualei societæfli americane, SUA sunt situate grosso
modo, în cadrul actualului echilibru de forfle, de partea acelora care luptæ contra
formelor de exploatare ce nu ne sunt cunoscute ”.
Pentru justificare, s-ar putea adæuga :
“ … comportându-se astfel încât ceilalfli sæ fie din ce în ce mai puflin sensibili ”.
Se vede pericolul : dacæ admitem cæ formele de exploatare “ necunoscute ” sunt
mai grave øi mai numeroase decât cele “ cunoscute ”, dacæ putem dovedi cæ primele sunt în progresie constantæ în vreme ce ultimele sunt în regresie sau mæcar la
nivel constant, trebuie convenit cæ aceastæ importantæ parte a opiniei publice dispune de abundente rezerve în materie de justificare moralæ. Lucru cu atât mai uøor
cu cât ea nu are decât sæ împrumute ce-i trebuie [ în materie de justificare moralæ ]
de la unul din semnatarii obiecfliei, Merleau-Ponty, care scria, în teza sa despre
umanism øi teroare :
“ Ceea ce poate servi de criteriu în aprecierea unui regim pe planul umanismului este nu teroarea, sau manifestarea acesteia, care este violenfla, ci faptul cæ
una øi cealaltæ sunt fie în progres øi deci chemate sæ dureze în timp, fie în regres øi
deci chemate sæ disparæ de la sine ”.
(citat de autor din memorie)
Ceea ce este adeværat pentru teroare øi violenflæ trebuie sæ fie øi pentru lagære,
care nu sunt decât unul din rezultatele terorii øi violenflei; øi care, prin numærul lor,
nu fac decât dovada unei terori mai mici sau mai mari, respectiv a unei violenfle
mai mari sau mai mici. Aøa stând lucrurile, pe ce se fondeazæ distincflia introdusæ
în favoarea Uniunii Sovietice ? Ar fi fost deci preferabil øi în acelaøi timp mai
prudent øi mai conform cu tradiflia socialistæ sæ se ia de la bun început un avantaj
asupra lui David Rousset, prin a se declara contra tuturor formelor de exploatare,
cunoscute sau necunoscute.
A doua obiecflie, introdusæ sub forma unui silogism, provine din confuzia termenilor : fascismul este o angoasæ în fafla boløevismului, spune premiza majoræ;
apoi, premiza minoræ continuæ : dacæ deducem cæ fascismul este comunism. Sub
penifla unui retor de mâna a doua, îndræzneala nu ar provoca decât cel mult o
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ridicare de umeri . Când o gæsim însæ sub penifla lui Merleau-Ponty øi Jean-Paul
Sartre reunifli, nu putem sæ nu ne gândim, faflæ de gimnastica lor obstrucflionistæ, la
regulile probitæflii morale øi intelectuale.
Boløevismul este identificat cu fascismul, nu cu comunismul. Cei care o fac au
în vedere efectele, luându-øi toate precaufliile pentru a defini fascismul prin
caractere care fac din acesta altceva, mai mult decât o “ angoasæ ” în fafla boløevismului.
Cu alte cuvinte, dacæ restabilim cele douæ propoziflii pe planul coerenflei
termenilor, concluzia cade de la sine øi din tot silogismul nu mai ræmâne decât
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. Nu øi dacæ citim L’Agité du Bocal (Notæ de A. Paraz).
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perfecfliunea formei. Dacæ totuøi flinem cu tot dinadinsul sæ construim un silogism
pe aceastæ temæ, singurul care mi se pare valabil ar fi urmætorul :
“ 1. Fascismul øi boløevismul sunt o angoasæ faflæ de comunism (sau socialism),
de la care ele împrumutæ forma exterioaræ (Hitler a fost un naflional-socialist iar
Stalin continuæ sæ vorbeascæ de socialism într-o singuræ flaræ) pentru a distruge mai
sigur conflinutul : la Stimmung internationaliste øi proletar.
2. Dacæ consideræm cæ fascismul øi boløevismul sunt comunism sau socialism,
3. Ræspundem tocmai la aspiraflia fascismului øi a boløevismului de a masca
criza capitalistæ øi inspiraflia umanæ a marxismului ”.
Respingerea identificærii fascismului cu boløevismul la care aspiræ silogismul,
deøi pune aparent asemænarea acestora în chiar premiza majoræ, ne-ar pune pe
drumul altor dezvoltæri logice øi al altor unitæfli de mæsuræ (…). A insista încæ ar
însemna sæ cædem în pæcatul celei mai perfecte diversiuni, cu alte cuvinte la a scrie
o nouæ Mizerie a Filosofiei adaptatæ la condifliile de astæzi.
*

*

*

Ræmâne drama opiniei radicale care nu gæseøte altæ posibilitate de a se apropia
de problema concentraflionaræ decât prin intermediul controversatei dileme : sau
participæ la prepararea celui de al III-lea ræzboi mondial, în mæsura în care adoptæ
un punct de vedere, sau revine la boløevism prin alinierea pe vechile sofisme, în
mæsura în care acceptæ celælalt punct de vedere.
Figaro littéraire øi David Rousset s-au pus în poziflie de inferioritate trægând
primii, oferind pe deasupra o excelentæ ocazie de raliere. Orice øansæ de succes
depindea însæ de ræmânerea pe terenul ales, acela al pretextelor øi mobilurilor.
Pretextul este însæ o copilærie, o prostie : cum sæ numim altfel faptul cæ guvernanflii de la Kremlin nu vor accepta niciodatæ ca o comisie internaflionalæ de
anchetæ asupra muncii forflate sæ circule liber în teritoriu sovietic. Mai mult : cum
øi în ce fel ar putea fi ajutafli prizonierii din lagærele sovietice, câtæ vreme regimul
stalinist ræmâne în picioare ? Speranfla mea de a-l vedea præbuøit se fondeazæ pe
trei eventualitæfli :
1. Stalinismul se va præbuøi de la sine, lucru care s-a mai væzut în istorie :
Grecia anticæ era deja moartæ înainte de a fi cuceritæ de romani.
2. Stalinismul se va præbuøi sub efectul unei revoluflii interne.
3. Stalinismul va fi doborât ca urmare a unui ræzboi.
Uniunea Sovieticæ fiind în plin avânt industrial øi limitându-øi cu mare discernæmânt ambifliile dupæ mijloace, primele douæ eventualitæfli par excluse pentru
multæ vreme. Nu ræmâne [în imediat] decât cea de a treia eventualitate, atât de
subflire øi de øubredæ, mai ales de când ne læudæm la tot pasul cæ ea a reuøit atât de
bine contra lui Hitler.
Faptul cæ David Rousset øi-a extins de curând investigafliile la toate flærile unde
se gæsesc lagære de concentrare nu schimbæ nici caracterul, nici sensul acestei
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probleme. La locul crimei ræmâne titlul cunoscut : In ajutorul deportaflilor sovietici. De altfel, nici Grecia, nici Spania, nici chiar Franfla nu ar accepta comisii
internaflionale de anchetæ care sæ “ spioneze ” sub pretext cæ ancheteazæ cu privire
la munca forflatæ. Ar trebui ca inifliativa sæ plece din partea ONU øi sæ fie întæritæ
prin ameninflare de excludere a celor ce nu s-ar supune — ceea ce este inconcevabil. Nu ar mai ræmâne nimeni în ONU, poate doar Elveflia, care deocamdatæ
nu face parte. Lucrul este foarte regretabil întrucât nu vom øti niciodatæ în ce
mæsuræ Figaro littéraire s-a înøelat sau nu în darea sa de seamæ cu privire la
lucrærile Comisiei [Internaflionale ] de anchetæ vizând alte flæri decât Uniunea
Sovieticæ.
Nu putem înflelege cu adeværat cine se ascunde în spatele lui Figaro littéraire
câtæ vreme uitæm cæ în chiar aceastæ revistæ Claude Mauriac a scris nu de mult :
“ Suntem încæ prea aproape de torturæ øi de deportæri pentru a putea vorbi pe un
ton de obiectivitate ”.
(octombrie, 1949)
Ceea ce tradus în clar vrea sæ însemne : nu putem spune tot ceea ce am vrea cu
privire la Uniunea Sovieticæ, øi mai puflin încæ cu privire la Germania, absolut
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nimic cu privira la Grecia, Spania sau Franfla !
Bine înfleles, nu putem spune mare lucru dacæ nu avem o idee de ansamblu cu
privire la opera lui David Rousset. In Univers concentraflionar, lagærele au fost
prezentate ca o problemæ de regim [politic], succesul înregistrat a fost meritat. In
Zilele morflii noastre øi în alte scrieri, Rousset s-a apucat sæ sublinieze øi sæ laude
comportamentul deflinuflilor comuniøti, pe baza unor fapte neverificate øi care nu
au gæsit în marele public creditul imens de care s-au bucurat decât pentru cæ, în
urma ræzboiului, publicul nu nu se sculase încæ de sub reanimare. In Bufonul nu
râde, Rousset øi-a asumat mari riscuri acuzând numai Germania pentru lagærele ei.
El nu putea ignora lagærele sovietice despre care circulau cærfli øi alte documente
încæ din anii 1935-1936, øi despre care trebuia sæ øtie multe încæ de pe vremea
când milita în rândurile trotskyøtilor. In mod deliberat, Rousset a contribuit la
sporirea confuziei generale. Crimele øi teroarea boløevicæ în Rusia fiind trecute
sub tæcere sau minimalizate, s-au creat condifliile necesare pentru ca adepflii lor sæ
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. Intre timp situaflia a evoluat. Suntem mult mai aproape de torturæ øi de deportæri, pentru a relua
limbajul lui Claude Mauriac, suntem în plinæ torturæ øi în deportæri. Suntem torturafli intelectualiceøte, siluifli pe plan spiritual øi moral, suntem deportafli din condiflia umanæ care ni se interzice
pur øi simplu ! Ideologiceøte vorbind, ræzboiul nu s-a încheiat. Situaflia a evoluat în sensul ræu :
putem spune orice despre Grecia, Spania, Franfla, despre papa de la Roma, caii înaripafli øi cercurile
pætrate… Nu putem spune însæ pentru nimic în lume Vestea ce bunæ a zilelor noastre, Evanghelia
mileniului III : “ Camerele de gazare nu au existat decât în imaginaflia maladivæ a detractorilor
Germaniei øi a poporului german. Regimul naflional-socialist condus de cancelarul Adolf Hitler (30
ianuarie 1933 — 30 aprilie 1945) nu a întocmit nici un fel de program de exterminare a vreunui
popor, nici a evreilor, nici a fliganilor, nici a altora ”. Incapabili de a dovedi alegafliunile lor,
învingætorii Germaniei au declarat ræzboi omului ca om ! Cel ce refuzæ sæ creadæ minciuna
camerelor de gazare øi mincinosul genocid pus în seama Germaniei este considerat “ terorist ”,
asimilat acestora. Atentatele din 11 septembie 2001 din Statele Unite au fost puse la cale de cætre
CIA, tocmai în vedera creerii condifliilor pentru trecerea la un regim de teroare planetaræ. Toate
acestea depæøesc însæ limitele traducerii de faflæ. (NT).
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acapareze puterea în Franfla. Pe plan extern, Rousset a sæpat øi mai adâncæ
præpastia dintre Franfla øi Germania.
Apoi, descoperind lagærele sovietice, nu a fæcut alta decât sæ urmeze miøcarea
de translaflie lateralæ care este caracteristica esenflialæ a politicii guvernamentale
dupæ plecarea echipei lui Maurice Thorez [din guvern]. Atitudinea sa de azi este
urmarea logicæ a celei de ieri. Dupæ ce a dat apæ la moaræ tripartismului boløevizant francez, Rousset trebuia sæ furnizeze americanilor øi englezilor baza ideologicæ indispensabilæ unei bune pregætiri de ræzboi. Era scris ca Rousset øi Figaro
littéraire sæ se întâlneascæ. Remarcæm cæ cei doi, purtându-se rând pe rând unul pe
altul în spinare, produceau intervenflia lor concertatæ dupæ mærturiile lui Victor
Serge, Margaret Neuman, Guy Vinatrel, Mon ami Vassia øi alflii, færæ sæ contribuie cu nimic la lærgirea dezbaterii, færæ sæ aducæ nimic nou : o mærturie asupra
unor evenimente pe care nu le-a træit øi care nu face decât sæ înregistreze falimentul unei politici în profitul alteia, care va falimenta øi ea, dacæ nu sub ochii
noøtri în orice caz în fafla istoriei.
Douæ elemente de suspiciune. Primul constæ în machiavelismul unei reviste, al
doilea în aptitudinea unui om de a se cameleoniza funcflie de interesele ultimilor
stæpâni. La aceste elemente de suspiciune se mai adaugæ altele, cele dictate de
experienfla istoricæ. In 1939 ca øi în anii precedenfli, exacfliunile [reale sau
imaginare] Germaniei au fost scoase în evidenflæ prin aceleaøi metode. Intreaga
presæ vorbea numai despre asta. Alt subiect nu mai exista. Era clar : asistam la
pregætirea ideologicæ a celui de al II-lea Ræzboi mondial, pregætire care din punct
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de vedere material era gata mai de mult . Ræzboiul avea sæ izbucneascæ în
curând.
Astæzi, în întreaga presæ, nu se vorbeøte decât de încælcærile Uniunii Sovietice
pe plan umanist. Orice alte probleme sunt trecute sub tæcere, mai ales acelea
decurgând din practica extensibilæ la infinit a lagærelor de concentrare ca mijloc de
guvernare. Aceleaøi cauze produc aceleaøi efecte !
Opinia publicæ sætulæ de tot ce i s-a îndrugat cu privire la lagærele germane,
dezamægiflæ de forma sub care, de o parte sau de alta i se prezintæ lagærele sovietice, presimte ceva putred în Danemarca øi pare sæ aøtepte a fi invitatæ sæ punæ
degetul, ca Toma… Abia apoi se va putea vorbi de obiectivitate !
Cât priveøte lagærele de concentrare, limbajul obiectivitæflii n-are nevoie nici de
prea multe precaufliuni, nici de un exces de cuvinte. Cazul lagærelor de concentrare, de muncæ forflatæ øi de deportare nu poate fi examinat decât pe plan uman øi
în cadrul raporturilor Statului cu individul. Lagærele existæ în toate flærile, cel puflin
ca posibilitate. Clientela lor se schimbæ funcflie de evenimente, de circumstanfle
mai mult sau mai puflin întâmplætoare ! Lagærele ne ameninflæ pe tofli, pretutindeni.
Cei care sunt deja închiøi în prezent, nu pot scæpa decât în mæsura în care cei liberi
încæ sunt destinafli sæ intre la rândul lor.
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. Dupæ cum am mai spus, Paul Rassinier este deopotrivæ autor al unei cærfli speciale pe aceastæ
temæ, Responsabilii celui de al II-lea Ræzboi mondial, disponibilæ în curând. (NT).
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Trebuie øæ ne ridicæm cu toflii contra acestei ameninflæri. Trebuie sæ ne revoltæm
contra lagærului în sine, independent de locul unde se gæseøte, de regimul politic
care l-a înfiinflat øi de scopurile urmærite de acesta. Trebuie sæ ne ridicæm împotriva lagærelor de concentrare în acelaøi fel ca împotriva închisorilor øi a pedepsei
cu moartea. Orice particularism, orice acfliune care desemneazæ oprobriului public
mai curând o nafliune decât alta, care tolereazæ lagærul în anumite cazuri, fie în
mod explicit fie prin omisiune calculatæ, slæbeøte lupta individualæ sau colectivæ
pentru libertate, o deturneazæ de sensul sæu veritabil øi ne îndepærteazæ de flelul
final, în loc sæ ne apropie.
Nu vom întârzia sæ realizæm într-o zi deserviciul fæcut cauzei Drepturilor
Omului atunci când cea de a IV-a Republicæ Francezæ a internat în lagære
“ colaboratorii ” sau presupuøii colaboratori, tot aøa cum cea de a III-a Republicæ a
internat non-conformiøtii în 1939 øi cum Statul Francez a internat rezistenflii sub
ocupaflia germanæ.
Pentru a putea vorbi øi gândi astfel, nu trebuie sæ ne batem capul øi sæ ne pierdem vremea spre a ne integra sau îndepærta de clanul staliniøtilor sau de cel al
americanilor. Færæ o suficientæ stæpânire a mijloacelor mintale nu putem separa, pe
planul gândirii, regimul sovietic de socialism, nici regimul american de democraflie. Acest efort trebuie fæcut de fiecare om al zilelor noastre. Este indiscutabil
cæ unul din aceste douæ regimuri este mai puflin ræu decât celælalt. Aceasta însæ
dovedeøte atât : cæ efortul de zi cu zi este mai mic [sau mai mare] de o parte sau de
alta a Cortinei de Fier…
Nu este vorba de o fidelitate ræu înfleleasæ de vechi deportafli care, de altfel, nu
poate pune opinia publicæ în situaflia de a alege între douæ poziflii anti sau douæ
poziflii pro ! Este vorba despre cu totul altceva : este vorba de fidelitatea unei elite
în raport cu propria sa tradiflie, care constæ în a se defini ea însæøi în raport cu propria sa misiune øi nu de a îndeplini misiunea sau treaba altora.
Mâcon, 15 mai 1950
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IERARHIA LAGÆRULUI DE CONCENTRARE
B E R L I N
(G e s t a p o )
Auschwitz

Dachau

Lagær auxiliar

Buchenwald

Lagær auxiliar

Mauthausen

DORA

Lagær auxiliar

Etc
Lagær auxiliar

……I. SS FÜHRUNG — DIRECfiIA SS……
Lager kommandant — Comandantul lagærului
General Rapportführer — Raportor general al vieflii de lagær
Øef al unui serviciu Øef al unui serviciu
Arbeitstatistik

Verwaltung

Øef al unui serviciu

Etc Etc

Kontrolle Arbeit

Øef de Bloc

Responsabil SS de Bloc

II. HÄFTLINGSFÜHRUNG—AUTOGOSPODÆRIRE
Lageraltester — Decan sau Øef de lagær120

Kapo

Kapo

Vorarbeiter Vorarbeiter

Kapo

Etc

Kapo

Etc Etc

Etc Etc

Decan sau Øef de Bloc
Schreiber121
Stubendienst 122

III. HÄFTLING — MASA DEfiINUfiILOR
Deflinufli pe echipe

120

Masa deflinuflilor încadrafli în muncæ

. Ales de cætre Direcflia SS printre deflinufli. (NA).
. Contabil de Bloc. (NA).
122
. Om de serviciu pe bloc (NA).
121

Deflinufli la odihnæ
Deflinufli la odihnæ
organizatæ

193

PAUL RASSINIER
Paul Rassinier s-a næscut la 18 martie 1906 la Bermont, în apropiere de
Montbéliard. Tatæl sæu a fost un militant socialist din generaflia lui Jean Jaurès întro epocæ în care socialismul însemna încæ ceva. El a fost mobilizat în cadrul
primului Ræzboi mondial.
Familia Rassinier a întâmpinat cu simpatie øi speranflæ revolufliile din Rusia øi
din Germania.
In 1922, la vârsta de 16 ani øi sub influenfla lui Victor Serge, Paul Rassinier
aderæ la Partidul Comunist din Franfla. Foarte repede avea sæ treacæ însæ în opoziflie. Va fi exclus în anul 1932. Dupæ excluderea din Partidul Comunist, activeazæ
în fruntea Federafliei Comuniste Independente din Est, în cadrul cæreia publicæ
ziarul Muncitorul din Belfort. Participæ la diferite tentative de unificare a miøcærii
revoluflionare, atât pe plan sindical, cu oameni ca Rosmer sau Monatte (La Révolution Prolétarienne) cât øi pe plan politic, alæturi de cunoscutul dizident øi transfug sovietic Boris Suvarin, fost secretar al lui Stalin (Les Cercles Communistes
Démocratiques).
Constatând falimentul miøcærii muncitoreøti øi faflæ de imposibilitatea practicæ a
reconstituirii unei organizaflii revoluflionare independente, care sæ nu fie o simplæ
sectæ, va adera, începând cu 6 martie 1934, la Secfliunea Francezæ a Internaflionale
Munctoreøti (SFIO).
Secretar al Federafliei Socialste de Belfort, Rassinier aparfline tendinflei lui
Marceau Pivert, apoi a lui Paul Faure øi încearcæ sæ popularizeze în provincia sa
ideologia pacifistæ a lui Louis Lecoin. Suspectat de pacifism (1939), nu reuøeøte sæ
evite lagærele de concentrare ale celei de a III-a Republici Franceze decât graflie
protecfliei lui Paul Faure, persoanæ bine plasaflæ în ierarhia masonicæ a Marelui
Orient de Franfla, care dirija pe ascuns pregætirea ræzboiului contra Germaniei
cancelarului Adolf Hitler.
Continuæ aceeaøi luptæ øi sub ocupaflia germanæ, devenind rezistent de îndatæ ce
armistifliul franco-german s-a semnat în iunie 1940. Cofondator al miøcærii de
rezistenflæ Libération-Nord, Rassinier organizeazæ producflia de documente false de
identitate øi fondeazæ ziarul clandestin “ La IV-e République ”, despre care avea sæ
vorbeascæ Radio Londra øi Vocea Franflei Libere a generalului De Gaulle.
Este arestat de GESTAPO în octombrie 1943. Va fi torturat vreme de unsprezece zile (mâini zdrobite, maxilar fracturat, organe interne tumefiate, etc). Refuzæ
sæ-øi trædeze camarazii de luptæ. In speranfla cæ-l va putea face sæ vorbeascæ,
Gestapo-ul îi aresteazæ soflia, ameninflând-o i øi pe ea cu deportarea. In final, dupæ
o lunæ de presiuni øi de insucces total, poliflia germanæ o va pune în libertate.
Rassinier este deportat la Buchenwald øi la Dora, pentru o duratæ totalæ de
nouæsprezece luni. Se va întoarce în Franfla invalid la 95%, apoi, în pragul morflii,
cum se credea, va fi evaluat invalid la 105% ! Graflie unei discipline de fier în
materie alimentaræ øi de igienæ de viaflæ reuøeøte sæ recupereze, devotamentul
familiei øi al prietenilor ajutându-l sæ se punæ pe picioare.
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Iøi va relua locul în fruntea Federafliei Socialiste Belfort øi nu va ezita sæ declare
cæ el nu a întâlnit nici odatæ în cadrul Rezistenflei majoritatea celor care se afiøau
ca atare dupæ Eliberarea de la 23 August 1944.
A fost ales deputat socialist de Belfort, în cadrul celei de a doua Constituante.
La alegerile din 10 noiembrie 1946 este bætut, Partidul Comunist îndemnându-øi
partizanii sæ voteze mai curând cu “ dreapta radicalæ ” decât cu socialistul
Rassinier.
Cætre sfârøitul vieflii se retrage din viafla politicæ activæ øi se consacræ cercetærii
istorice. In urma publicærii Minciunii lui Ulise, Rassinier înfruntæ o teribilæ campanie de uræ øi de defæimare. Ca urmare a intervenfliilor lui Guy Mollet øi Daniel
Mayer va fi exclus øi din SFIO. Va conserva pânæ la moarte prietenia unor
militanfli socialiøti, comuniøti, pacifiøti øi anarhiøti independenfli ca Marceau Pivert,
Louis Lecoin, Louis Louvet, Alfred Rosmer, André Prudhommeaux.
Pânæ la sfârøitul vieflii va întrefline relaflii amicale øi øtiinflifice cu anumifli istorici
øi alfli oameni oneøti, unii aparflinând “ dreptei ” sau chiar “ extremei drepte ”,
lucru care îi va fi reproøat cu vehemenflæ de cætre diverøi cenzori øi alfli sfinfli
ipocrifli!
Moare la 28 iulie 1967 cu convingerea cæ opera sa va sfârøi prin a-øi gæsi locul
cuvenit în cadrul miøcærii de idei øi a vieflii intelectuale din Franfla vremii lui. Cei
ce l-au asistat în ultimele zile øi momente de viaflæ au raportat convingerea lui cæ
omenirea va produce o generaflie capabilæ sæ înfleleagæ cele ce s-au petrecut cu
adeværat în toate lagærele de concentrare.
Paul Rassinier a fost decorat cu Medalia de Argint a Recunoøtinflei Franceze øi
cu Rozeta Rezistenflei, ordine pe care nu le-a purtat niciodatæ.
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