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Sfârşitul războiului
În ultimul capitol Livia ne-a povestit cum, în 15 mai 1944, ea împreună cu familia ei şi cu ceilalţi evrei din Sighet, au
fost înghesuiţi în vagoane de vite şi duşi la Auschwitz-Birkenau. Spre finalul lui iulie 1944, Livia şi sora ei Hedi erau în
Germania. Acolo, ele erau forţate să muncească la construirea de adăposturi temporare pentru populaţia germană din
Hamburg, care fusese puternic bombardat de Aliaţi. Între timp, trupele sovietice au ajuns la lagărul de concentrare dela
Maidanek, în estul Poloniei. Acesta a fost primul lagăr eliberat.
Trupele sovietice avansau acum prin Polonia şi au ajuns în sud-estul ţării. Administaţia nazistă care guverna teritoriul
respectiv şi-a dat seama că trupele sovietice erau aproape de Auschwitz. Atunci au decis să evacueze un mare grup de
prizonieri. Mii de prizonieri polonezi, cehi şi de alte naţionalităţi au fost mutaţi atunci de la Auschwitz să muncească în
Germania. Apoi naziştii au distrus cât au putut urmele crimelor în masă comise. Toate camerele de gazare şi crematoriile
din Auschwitz-Birkenau au fost demontate şi distruse în ianuarie 1945, iar prizonierii care munciseră acolo au fost
omorâţi ca să nu poată spune ce se întâmplase. Multe documente de arhivă au fost arse, inclusiv listele cu prizonierii
evrei.

În 17 ianuarie 1945, la şase luni după ce sovieticii eliberaseră Maidanek,
sovieticii au cucerit şi oraşul Cracovia. Când liderii nazişti au realizat
că trupele inamice sunt atât de aproape de Auschwitz, au decis să mute
şi restul prizonierilor. Aproape 60 000 din cei aproximativ 65 000 de
prizonieri, majoritatea evrei, care mai erau în lagăr, au fost scoşi în frigul
cumplit din ianuarie în aşa-numitul „marş al morţii”. Cei care erau prea
slabi pentru marşul anevoios au fost împuşcaţi de gardienii SS şi lăsaţi să
moară pe marginea drumului. După ce au mers ore sau chiar zile întregi,
au fost încărcaţi în vagoane şi duşi în diferite lagăre de concentrare în
Germania sau în Austria, la Mauthausen. Mii de oameni au murit sau au
fost ucişi astfel.
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Trupele sovietice eliberează Auschwitz-Birkenau

Lagărul de concentrare și exterminare Majdanek.

În 27 ianuarie 1945, armata sovietică a ajuns la Auschwitz. Ei au găsit 7 500 de prizonieri în mai multe tabere din jurul
oraşului. Cei mai mulţi dintre ei erau bolnavi sau pe moarte în bărăci reci din care le lipsea apa, hrana şi căldura.
La acea vreme Livia şi sora ei Hedi erau încă într-un lagăr de muncă lângă Hamburg. Urma să dureze incă câteva luni pană
sa fie eliberați.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2

Sfârșitul războiului și Eliberarea

În primăvara anului 1945 trupele sovietice au cucerit teritoriul
statelor baltice, nordul Poloniei şi estul Germaniei. Ei au eliberat lagăr
după lagăr în aceste teritorii, printre ele Stutthof, Sachsenhausen şi
Ravensbruck. În acelaşi timp, trupele aliate au avansat dinspre apus.
La mijlocul lui aprilie americanii au eliberat lagărul de concentrare de
la Buchenwald, iar englezii au ajuns la Bergen Belsen, unde au găsit mii
de cadavre şi 60 000 de prizonieri bolnavi şi înfometaţi. 10 000 dintre
ei au muris din cauza tifosului şi a malnutriţiei în săptămânile de după
eliberare. Priveliştea miilor de cadavre neîngropate şi a prizonierilor
scheletici i-a întâmpinat pe eliberatori în fiecare lagăr. Reportajele
radio şi articolele din ziare au împrăştiat pretutindeni vestea celor
întâmplate şi abia acum cei mai mulţi au înţeles ce amploare a avut
politica nazistă de exterminare.
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Forţele aliate eliberează lagărele din Germania

Lagărul de concentrare Bergen-Belsen, după eliberare.

Oamenii din toată lumea au sărbătorit în 8 mai sfârşitul războiului,
dar pentru mii şi mii de prizonieri eliberaţi din lagăre lupta pentru
supravieţuire abia începuse. Cei mai mulţi dintre ei erau bolnavi şi
subnutriţi. Mulţi au murit pe parcursul primelor luni de la eliberare.
Supravieţuitorii n-au mai ştiut ce se întâmplase cu familiile lor. Erau
prea sfârşiţi ca să facă planuri de viitor. Refugiaţii care se ascunseseră
sau trăiseră departe în Uniunea Sovietică s-au întors în Europa, iar
situaţia devenea tot mai haotică. Armatele aliate s-au străduit să ajute
cât de mulţi oameni au putut. În cele din urmă s-au implicat câteva
organizaţii umanitare oferind sprijin medical, hrană, haine şi adăpost
foştilor prizonieri. Pentru persoanele care nu aveau unde să se ducă au
fost ridicate nişte tabere numite DP („displaced persons” în engleză).
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Capitularea Germaniei

Germania capitulează.
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Situaţia refugiaţilor
O mare parte dintre refugiaţii care nu erau evrei s-au întors la casele lor după o vreme, cu excepţia unora care trăiseră în
teritorii care erau acum înglobate în Uniunea Sovietică. Cei mai mulţi dintre foştii prizonieri evrei nu au mai vrut să se
întoarcă la casele lor. Nu-i aştepta nimeni acasă şi le era frică de persecuţii. Această frică s-a dovedit justificată deoarece,
în unele locuri, evreii care s-au întors au fost supuşi persecuţiei sau atacurilor.
Mulţi refugiaţi au aplicat pentru vize în diferite ţări din vestul Europei, SUA, Canada, Australia şi America de Sud. Dar
aceste state aveau reguli stricte referitoare la imigrare. Mulţi refugiaţi evrei voiau de asemenea să meargă în Palestina,
însă autorităţile britanice care guvernau acel teritoriu nu au permis imigrarea.
Chiar dacă au existat multe încercări de a rezolva această problemă, au trecut ani de zile până când majoritatea refugiaţilor
au reuşit să părăsească taberele DP. Până în 1952 s-au închis toate taberele, cu excepţia uneia. Până atunci, SUA absorbise
aproape 600 000 de refugiaţi, dintre care aproximativ 80 000 erau evrei. Canada şi Australia primiseră fiecare cam 150
000 de refugiaţi.
În 1948 a fost înfiinţat statul Israel, după un referendum al ONU. SUA, Suedia, Uniunea Sovietică şi alte ţări au votat
în favoarea unei împărţiri a teritoriului Palestinei guvernat până atunci de britanici între două state, unul arab şi unul
evreiesc. Încă înainte să fie proclamat statul Israel, zeci de mii de evrei care supravieţuiseră lagărelor şi războiului au fost
introduşi pe ascuns în Palestina de organizaţiile evreieşti şi sioniste. După înfiinţarea statului Israel au sosit alte zeci de
mii de evrei refugiaţi din Europa lovită de război. În total, câteva sute de mii de evrei s-au stabilit în Israel după al doilea
război mondial. În Europa au rămas cam 250 000 de evrei, oameni bolnavi, în vârstă sau cu hanndicap. Până la urmă,
aceştia au devenit cetăţeni ai Germaniei sau Austriei. Unnui grup mic i s-a permis să se mute în alte ţări europene, ca
Suedia sau Norvegia.
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Livia şi sora ei Hedi au venit în Suedia la puţin timp după terminarea războiului, la începutul lui iulie 1945.

Festivități de celebrare a păcii în Stockholm în 8 mai 1945.
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