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Introducere

Studiile despre Holocaustul din România au 
cunoscut o dezvoltare foarte mare în ultimii ani și au 
luminat înțelegerea evenimentele petrecute în spațiul 
românesc și în sfera sa de influență din timpul celui 
de-al doilea război mondial. Relațiile dintre români și 
germani, influența germană în „chestiunea evreiască” 
din spațiul românesc au devenit subiecte de reflecție 
în societatea românească, cu precădere după căderea 
regimului comunist, o dată cu desecrteizarea arhivelor 
statului. Amănuntele participării românești la această 
parte a istoriei au fost făcute cunoscute datorită 
lucrărilor despre legislația evreiască, prigoana și 
rezistența a Lyei Benjamin2 sau a lucrărilor istoricilor 
Jean Ancel3 și Radu Ioanid4 care urmăresc deportările, 

condițiile ghetoului în care cei mai mulți evrei au 
cunoscut moartea în Transnistria. Mai recente sunt 
cercetările lui Armin Heinen despre Holocaustul din 
România și logica violenței5 sau volumul publicat de 
Centrul pentru Studierea Antisemitismului de la Berlin 
în 2009 sub grija editorilor Wolfgang Benz și Brigitte 
Mihok, volum tradus în limba română în 20106. 

În România, o poziție oficială care să examineze 
obiectiv situația nu a fost posibilă după război, datorită 
instaurării imediate a regimului comunist, a cărui luptă 
de clasă nu lăsa loc victimelor din rândul populației 
evreiești. După venirea la conducere a lui Nicolae 
Ceaușescu și schimbarea politicii de la stalinism 
la naționalism, imaginea mareșalului Antonescu 
a cunoscut o îmbunătățire, care s-a păstrat, chiar 
și după revoluția din 1989, din dorința de a se face 

Fragments of Humanity: The Transistrian Ghetto seen through the Eyes of a Young Girl named Sonia Palty 1

This paper explores the description of the deportation to a ghetto in Transnistria in 1942 of Sonia Palty, a young 
Romanian Jewish girl, insisting on some aspects that underline the storage of humanity as a form of resistance in such 
a climate. The life in the ghetto seen through the eyes of a fourteen-year-old girl demands, apart from the description 
of the living atrocities, the presentation of such common events as the birthday celebration, the falling in love for 
the first time, the Christmas Day and singing carols. The childhood memories give to the experience a humanised 
perspective upon realities. The storytelling in the ghetto acts as a mean of breaking out in the secured space before 
deportation, and heals the traumas lived by a child.
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a inclus volumul în programul său de promovare a 
literaturii de limbă română din Israel, reprezentând o 
contribuție importantă la cunoașterea acestui fenomen 
în cadrul comunităților românești din diaspora. 
De asemenea, această ediție a fost distribuită și în 
bibliotecile județene din România. Întregul demers face 
parte din politicile de dezvăluire a trecutului antisemit 
din istoria României recente, politici sprijnite și de 
Ministerul Educației și Ceretării, care a introdus în 
programa școlară un capitol dedicat Holocaustului și a 
finanțat apariția unui număr tot mai mare de publicații 
care tratează istoria evreilor în spațiul românesc.12 
Volumul poate fi încadrat printre primele tendințe 
de memorializare a Holocaustului în societatea 
românească, tendințe care vor fi urmate, cu un impact 
mai mare, de apariția Jurnalului lui Mihail Sebastian în 
1996 și, bineînțeles, a Raportului Comisiei din 2003.

Titlul volumului, Evrei, treceți Nistrul! Note din 
deportare trimite la comanda Mareșalului Antonescu 
dată soldaților armatei române de a trece Prutul, de 
astă dată, pentru a se alia cu armata nazistă germană 
în lupta împotriva Uniunii Sovietice.13 Anul deportării 
protagonistei Sonia Palty, 1942, este un an în care 
regimul nazist german făcea presiuni asupra guvernului 
român de a deporta toată populația evreiască din 
interiorul României la est, peste râul Bug. Relațiile 
dintre autoritățile române și germane din acea perioadă 
au început să se deterioreze, iar „pentru România 
a contat mai puțin genocidul, când a devenit destul 
de clar că germanii pierdeau războiul14” iar „soluția 
finală”, propusă de nemți și acceptată de Antonescu, 
de a trimite toți evreii în lagărele din Polonia nu a mai 
fost pusă în aplicare tocmai datorită eșecurilor militare 
ale Germaniei. 

Dezvoltarea studiilor despre traumă (trauma studies) 
a început în 1990 în USA. Arta și trauma devin conexe, 
arta devine un instrument de vindecare a traumelor 
individuale sau colective, reușind „să transforme 

memoriile traumatice în memorii narative”15. 
Memoriile Soniei Palty pot reprezenta un studiu de caz 
iar această lucrare își propune să identifice modurile 
de reamintire a trecutului traumatic al deportării unei 
adolescente de paisprezece ani, accentuând formele și 
strategiile de rezistență în acest mediu. 

Narațiunea începe in abrupto, cu o scenă care 
implică aspecte personale, dar și istorice. Dilema 
identitară apare încă de la început. Ce înseamnă să 
fii evreu? Cititorii sunt transportați într-un mediu 
dominat de frică al începutului de an 1941. Membrii 
familiei protagonistei își pierd funcțiile (tatăl este 
concediat din funcția de director al asociației de film 
Warner Bross, mătușile sale care dețineau cinemaul 
Bulevard Palace sunt obligate să-l vândă legionarilor), 
iar după zilele de rebeliune din luna ianuarie a aceluiași 
an, când evreii au fost bătuți, spânzurați sau împușcați, 
acestora li s-a impus serviciul comunitar obligatoriu, 
bărbații fiind angajați în construcția de drumuri sau 
poduri. În data de 15 septembrie 1942, câțiva evrei 
(dintre care face parte și protagonista acestor memorii) 
vor fi duși la comisariat iar apoi închiși în școala de 
pe Strada Sfinților, pentru a fi transportați spre 
Transnistria, având destinația finală Bogdanovka.

 O caracteristică importantă a genului memorialistic 
este insistarea pe descrierea contextului istoric în 
detrimentul personalității memorialistului. Cel care 
scrie are o dublă calitate de martor; el este martor al 
epocii sale, obiectul discursului fiind istoria grupurilor 
sociale și istorice cărora el aparține, și este și martor al 
existenței sale, „ceea ce este personal fiind punctul de 
vedere individual”16. Mai importante sunt descrierea 
relațiilor pe care protagonistul memoriilor le-a avut 
cu ceilalți, rezultând, în final, o formă de caracterizare 
indirectă. În memorialistica Soniei Palty, experiența 
traumatică și consecințele sale pot fi urmărite de-a 
lungul călătoriei deportaților, examinând atmosfera 
din vagoanele de tren și din ghetouri, foste colhozuri 
sovietice. Condițiile din vagoane implică o intimitate 
forțată care permite observarea răspunsului oamenilor 
la situația excepțională pe care o împart. Încă de la 
început, adolescenta Sonia devine voluntar, infirmiera 
deportaților, datorită unor cursuri frecventate în 
școală, iar această funcție îi permite să aibă o mai 
mare mobilitate în interiorul grupului. Rolul acesta 
va reprezenta o bună oportunitate de a deveni un fin 
observator al atmosferei, al reacțiilor unor copii și 
tineri cu a căror soartă empatizează datorită vârstei 
sale. Tânăra devine o oglindă care reflectă profilele 
unor familii, copii sau tineri din ghetou, reușind să 
construiască portrete bine conturate și să înregistreze 
faptele care țin împreună comunitatea din ghetoul 
transnistrean în lupta ei pentru supraviețuire.

Una dintre caracteristicile depozițiilor copiilor 
despre experiențele trăite în ghetourile evreiești  este 
„atenția la detalii în detrimentul contextului”17. Astfel, 
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iar după emigrare a fost mereu vânată de fantomele 
trecutului. Nici după participarea la procesul de la 
Domanovka din 1978, în care judecătorii au hotărât 
să condamne câțiva torționari ucraineni, nu a reușit 
să se împace cu trecutul.  Întâlnirea cu Sonia Palty, 
o supraviețuitoare asemenea ei, va fi începutul unui 
proces de vindecare. Orizontul comun de înțelegere a 
faptelor este cel care ajută supraviețuitorii să depășească 
traumele suferite.

Rememorarea experiențelor traumatice ale Soniei 
Palty aduce în prim-plan portrete ale colegilor din 
ghetou, cu precădere ale copiilor și ale altor femei care 
au supraviețuit coșmarului transnistrean. Introspecția 
derivă din analiza relațiilor cu ceilalți semeni, aceste 
relații fiind indispensabile reușitei supraviețuirii în 
acel mediu. Narațiunile incluse în text sunt forme 
de afirmare a unor conștiințe ca reprezentare a unui 
grup marginal și sunt tot atâtea modalități de opunere 
împotriva uitării, precum și forme de documentare a 
trecutului.

Emoțiile si amintirea. O perspectivă umanizată 
asupra vieții cotidiene a ghetoului

A scrie despre o situație traumatică, afirmă E. Ann 
Kaplan,  înseamnă „a organiza durerea într-o narațiune 
cu scopul de a te înțelege pe sine” și reprezintă „dorința 
de a fi auzit, de a construi un martor acolo unde nu 
a existat unul”25. Alegerea evenimentelor care să fie 
prezentate depinde de sexul, vârsta, experiența anterioară 
a celui care povestește. La finalul depoziției sale, Sonia 
Palty face câteva remarci care ajută la conturarea unei 
înțelegeri mai clare asupra alegerilor evenimentelor 
descrise. Declarând că martorul acestor evenimente a 
fost doar o adolescentă, autoarea mărturisește că este 
posibil să fi insistat în text asupra unor evenimente 
petrecute, mai puțin importante, din interiorul cercului 
său de prieteni și că, poate, a neglijat altele cu adevărat 
reprezentative. Însemnările din deportare cuprind cu 
precădere descripții ale evenimetelor cotidiene ce fac 
parte din viața într-un ghetou transnistrian, care, dacă 
sunt mai puțin importante pentru logica povestirii 
atrocităților, reușesc să contruiască o imagine mai vie 
și mai umanizată a experienței. Ele sunt importante 
pentru aportul lor în lupta pentru supraviețuire, făcând 
experiența suportabilă. Punctul de vedere adoptat este 
cel al unui povestitor care nu se mulțumește doar cu 
descrierea faptelor, ci insistă pe descrierea senzațiilor, 
sentimentelor și gândurilor celor implicați.

Memoriile Soniei Palty înregistrează momente ce 
aparțin vieții cotidiene, momente ce devin, în final, 
factori ai unor strategii de supraviețuire. Există un 
episod al supei din ghetou care dezvăluie resorturile 
nebănuite ale unor evenimente minore în această logică 
a supraviețuirii. După zile de privațiuni în vagoanele 
supraîncărcate, detașamentul deținuților face o primă 

oprire în Transnistria la o fermă administrată de Cornel 
Dumitrescu, un inginer agronom mutat în Transnistria 
din motive disciplinare. Deportații primesc aici o supă 
care dobândește în imaginarul fetei puteri curative: 
„Sorbeam zeama caldă, viața mi se părea mai ușoară, 
viitorul nu era atât de negru. Avea gustul tututor 
mâncărilor la care am visat timp de două săptămâni, 
în timpul călătoriei noastre în vagoane.”26 Imaginea 
aceasta este reținută pentru că dezvăluie mecanismele 
prin care deportații găsesc mijloace de autoapărare și de 
continuare a unei lupte ce pare de la început pierdută.

Sărbătorirea unei zile de naștere în ghetoul evreiesc 
este un alt episod care aduce în prim plan lupta pe 
care deportații se încăpățânează să o ducă în adoptarea 
sentimentului de normalitate, de continuare a vieții 
chiar și în interiorul ghetoului. Sonia își aniversează 
ziua de naștere și primește de la prieteni cadouri 
improvizate care substituie realitatea liniștită a unui 
București nezdruncinat încă de război. O plăcintă de 
mere făcută din mălai înlocuiește tortul tradițional. 
Zahărul a fost, de asemenea, înlocuit de sfecla de zahăr. 
Tânăra mai primește în dar o pereche de șosete albe de 
la doamna Malender, un pieptene de la Gheza, o fundă 
și un pahar de cireșe proaspete. Un obiect reține atenția: 
stiloul primit de la Marcel, prietenul său, „pentru a 
scrie în jurnalul său doar lucrurile interesante”27 (O 
anticipare a notelor din deportare?). Stiloul nu va putea 
fi păstrat pentru mult timp, devenind mai târziu mită 
pentru prefectul orașului Golta.

Există un episod definitoriu în modificarea 
percepției despre sine a tinerei. Sonia se îndrăgostește 
pentru prima dată în ghetou, iar această experiență 
o face conștientă de identitatea sa feminină. Se 
redescoperă pe sine și își dorește ca înfățișarea să-i fie 
asemenea unei tinere domnișoare, să arunce treningul 
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memorialistica Holocaustului a cunoscut o dezvoltare 
considerabilă în spațiul românesc. În  studiul 
Mémorialisation de la Shoah en Roumanie dans le cinéma, 
le théatre, la littérature et l’architecture postcomuniste, în 
Carol Iancu, Alexandru-Florin Platon (ed.), Progromul de 
la Iași și Holocaustul în Româna, Iași, Editura Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”, 2015, Felicia Wladman face o 
listă conistentă a cărților de memorii ce aparțin literaturii 
Holocaustului apărute în România între anii 1990-2000. 
11. Dictionarul general al literaturii române, Editura 
Academiei Române, București, 2006, p.26-27.
12. Ileana Cudalb, Vindecare prin cuvânt, în Sonia Palty, 
Evrei, treceți Nistrul! Însemnări din deportare, ediția a IV-a, 
București, Editura Fundației Culturale Libra, 2002, p. 12.
13. Îndemnul face parte din Ordinul dat către armată de 
Mareșalul Antonescu la data de 22 iunie 1941, moment în 
care armata română se aliază cu trupele germane în urma 
piederii Bucovinei de Nord și a Basarabiei, cu scopul de a 
recupera aceste teritorii.  
14. Michael Gesin, Holocaust Case Study: Genocide in 
Transnistria in “Australian Journal of Jewish Studies”, nr. 
21, 2007, p. 87
15. Sonya Andermahr, Silvia Pellicer-Ortín (ed.), Trauma 
Narratives and Herstory, England, Palgrave McMilan, 2013, 
p.2
16. Philippe Lejeune, Pactul autobiografic, București, 
Editura Univers, 2000, p. 12
17. Sue Vice, Introduction, in Children writing the Holocaust, 
England, Palgrave MacMillan, 2004, p.2
18. Sonia Palty, Evrei, treceți Nistrul! Însemnări din deportare, 
București, Editura Cartea Românească, 1992, p. 22
19.  Ibidem, p. 146.
20. E. Ann Kaplan, ”Why trauma now?”: Freud and Trauma 
Studies, in Trauma Culture. The politic of terror and loss in 
media and literature, Brunswick, New Jersey, and London, 
Rutgers University Press , 2004, p. 43
21. Matias Carp, Cartea neagră: Suferintele Evreilor din 
Romania, 1940-1944 , vol 3, București, Editura Societatea 
Națională de Editură și Arte Grafice Dacia Traiana, 
București, 1947,  p. 386
22. Sonia Palty, op. cit.,  p. 102
23. Ibidem, p. 126.
24. Sonya Andemahr, Silvia Pelicer-Ortín, op. cit.,  p. 6.
25.E. Ann Kaplan, op. cit., p. 1-23; 42-65.
26. Sonia Palty, op. cit., p. 28
27. Ibidem, p. 114
28. Ibidem, p. 128
29. Ibidem, p. 77
30. Ibidem, p. 77-78.
31. Ibidem, p. 78
32. Răzvan Voncu, Fragmente de noapte, București, Editura 
Ideea Europeană, 2012, p. 115.
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