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Dragi profesori!  
Centrul Internaţional de Training şi Dezvoltare Profesională vă propune atenţiei Dumneavoastră un set de 

materiale metodice la tema „Lecţiile despre Holocaust şi educaţia toleranţei”.  

În set este inclus materialul metodic, două liste cu materiale metodice şi video, două hărţi, material ilustrativ, 
indicatorul bibliografic cu literatură la tema dată.  

Toate materialele sunt colectate într-un portfoliu comod, care va permite profesorilor să extindă cu timpul 
conţinutul lui, completându-l cu lecţii proprii şi studieri metodice.  

Setul dat este creat în limitele proiectului „E timpul să adunăm pietrele”, care este realizat cu suportul financiar 
USAID, Misiunii Peace Corps şi Comitetului American Evreiesc de Distribuţie „Joint” în Republica Moldova, cu 
participarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.   

Experienţa de predare a istoriei Holocaustului de către profesorii din diferite licee ai republicii stă la baza 
materialelor didactice.  Experienţa dată şi un şir de lucrări de cercetare, culegeri de documente şi publicaţii ne-au permis 
să adunăm suficient material pentru crearea unui set pentru predarea în clasele gimnaziale şi clasele mari.  

Sperăm că setul de materiale „E timpul să strîngem pietrele” va permite profesorilor să pregătească lecţii de 
succes, activităţi extracurriculare şi să contribuie la studierea istoriei şi educaţia toleranţei interetnice şi 
interconfesionale.  

Organizaţia noastră exprimă mulţumiri:  

Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova; 

Institutului Naţional pentru studierea Holocaustului „Elie Wiesel”, 

 Bibliotecii evreieşti – centrului cultural „I. Mangher”, 

Centrului cultural „KEDEM”,  

Doctorului în pedagogie, profesorului de categorie superioară – dnei Tatiana Mistreanu,  

Doctorului în ştiinţe istorice Damian Victor,  

Profesorului de istorie la Liceul Teatral Orăşenesc – Goncearova Tatiana,  

Profesorului de istorie la liceul teoretic „Rambam” – Cuşnir Alla,  

Profesorului de istorie la liceul „Ştefan Vodă” – Neamţu Maria, 

Profesorului de istorie la liceul „Ştefan cel Mare” din or. Bălţi – Gortolum Inna, 

Voluntarului Misiunii Peace Corps – Ohad Sternberg,  

 

Cu cele mai calde mulţumiri şi stimă, 

Colectivul Centrului Internaţional de Training şi Dezvoltare Profesională.    
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Dicţionar explicativ la tema Holocaust  
Antisemitism – una din formele de intoleranţă, exprimată prin atitudine ostilă faţă de evrei.  

Babii Iar  – o vâlcea la marginea oraşului Kiev, unde la 29-30 septembrie 1941 au fost împuşcaţi mai mult de 30 
mii de evrei. Babii Iar era loc de exterminare a cetăţenilor sovietici şi prizonierilor militari.  

Camere de gazare – încăperi în lagărele de exterminare fasciste, în care au fost exterminaţi oamenii cu folosirea 
gazului.  

Genocid — (din gr. genos — «neam», «trib» şi lat. сaedo — «omor»), exterminarea (definitivă sau parţială) a grupelor 
de populaţie din motive rasiale, naţionale, etnice sau religioase, şi la fel crearea intenţionată a condiţiilor de viaţă 
prevăzute pentru exterminarea lor; una din cele mai grave crime împotriva umanităţii. Termenul „Genocid” l-a folosit 
pentru prima dată juristul Rafael Lemkin în 1944 pentru denumirea  politicii groaznice şi practicii de exterminare totală 
a poporului evreiesc de către naziştii germani. În 1945 cuvântul „Genocid” a fost adoptat de către Tribunalul de la 
Nuernberg în calitate de semnificaţie a acestei acţiuni naziste criminale. Manifestarea Genocidului a avut loc în istoria 
omenirii şi mai demult (de exemplu, omorurile în masă a armenilor în Turcia în 1895-1896 şi 1915-1916), dar nici unul 
din ele nu a atins dimensiunile exterminării planificate şi organizate a populaţiei evreieşti de către aliaţii lui Hitler pe 
teritoriile ţărilor din Europa, ocupate de el.  

Ghetou — în anii Holocaustului – o parte izolată a oraşului, înconjurată cu sârmă ghimpoasă sau pereţi, repartizată de 
către autorităţi pentru locuirea evreilor din raioanele apropiate. În cel de al doilea război mondial în unele ghetouri din 
Europa de est, ocupate de Germania, naziştii au creat un fel de lagăre de exterminare, care le numeau Ghetouri (în mare 
parte pe teritoriul Poloniei) au existat un timp îndelungat, servind drept rezervă pentru forţă de muncă ieftină. 
Lichidarea ghetourilor de către nazişti a fost o parte din politica „soluţiei finale a problemei evreieşti”. Foarte puţini 
locuitori din Ghetouri au reuşit să supravieţuiască. În multe ghetouri au fost organizate acţiuni înarmate ale evreilor 
împotriva călăilor nazişti (Belostok, Bendzin, Varşovia, Vilnius, Cracovia, Censtohov, etc.). 

Deportare  – transportare forţată a oamenilor în afara locurilor unde ei locuiau.  

Joint  — cea mai mare organizaţie evreiască de caritate din lume. Denumirea deplină – Comitetul American Evreiesc 
de Distribuţie (American Jewish Joint Distribution Committee). A fost organizat în SUA în 1941 pentru a ajuta evreii, 
care au suferit în primul război mondial. Joint a organizat programe culturale, educaţionale, medicale şi profesionale în 
multe ţări ale lumii, inclusiv în URSS în anii 1920-1930 şi la sfârşitul anilor 1980.  

Catastrofă  — catastrofa evreilor din Europa – exterminarea a majorităţii evreilor din Europa din cauza exterminării 
evreilor, organizate şi planificate, de către nazişti şi aliaţii lor în Germania şi pe teritoriile ocupate de ea în anii 1933-
1945. 

Kneset — (ebraică, «adunare») — organul suprem legislativ al Israelului.  

Colaboraţioniştii – persoanele care colaborau cu naziştii pe teritoriile ocupate.  

 

Lagăr de concentrare – locul de izolare a prizonierilor militari, prizonierilor.  

Conformism – acomodarea, acceptarea pasivă a ordinii existente, opiniilor dominante, lipsa poziţiei proprii, urmarea 
necritică a oricărui model.  

Lagărele de exterminare – teritorii, repartizate special pentru exterminarea în masă a evreilor.  

Nazism – prescurtat de la partidul fascist naţional-socialist din Germania – una din denumirile fascismului german.  

Auschwitz – lagăr de concentrare pentru exterminarea în Silezia (Polonia) la distanţa de 55 m. de la Cracovia. A fost organizat 
în calitate de lagăr de concentrare în 1940. L a începutul anului 1942 a devenit lagăr de exterminare. La Auschwitz au fost 
exterminate aproximativ un milion şi jumătate de persoane. În lagăr existau grupuri ilegale de rezistenţă. La 27 ianuarie 1945 a 
fost eliberat de către Armata Sovietică.   

Drepţi între Popoarele Lumii — (în ebraică: Hasidei ummot Ha- olam ).  Titlul onorific se decernează de către 
parlamentul Israelului oamenilor de diferite naţionalităţi, care în timpul Catastrofei au salvat sau au contribuit la 
salvarea evreilor. Conform art. 9 aprobat de către Kneset în 1953 a legii privind „Înveşnicirea memoriei mucenicilor şi 
eroilor”, una din scopurile Institutului de Stat a Catastrofei şi eroismului Yad Vashem – înveşnicirea numelor celor 
„drepţi, care au riscat cu viaţa lor pentru salvarea evreilor”. Statul Israel, în care memoria despre milioane evrei 
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exterminaţi, este unul din componentele de bază a conştiinţei naţionale şi politice, a declarat că consideră drept 
obligaţiune să onoreze persoanele, care au ajutat evreii în atmosfera de indiferenţă faţă de nelegiuirile fasciştilor, şi 
adesea a participării lor directe a populaţiei ne-evreieşti de pe teritoriile ocupate.  

Toleranţă (lat. tolerantia - răbdare) – toleranţă faţă de alte viziuni, obiceiuri, deprinderi.  

Fondul lui Steven Spielberg – fondul care poartă denumirea fondatorului lui, cu denumirea oficială „cei care au 
supravieţuit în Shoah, fondul documentelor istorice video”. Steven Spielberg este un regizor şi producător cunoscut 
american. Un loc aparte în creaţia lui  o ocupă tema Catastrofei – filmul „Lista lui Schindler” (1993) a primit premiul 
„Oscar”. În 1994 el a creat o organizaţie, care se ocupă de crearea arhivei, a mijloacelor mărturiilor vizuale ale 
persoanelor, care au supravieţuit în timpul Catastrofei.   

Holocaust (Holocaust) —— crematoriu pentru persoane vii aseamănă cu denumirea sa cu obiceiul elinilor de 
sacrificare prin ardere totală.  

Holocaustul  (din greacă - ὁλοκαύστος ardere de tot, sacrificare prin foc) – cel mai răspândit termin, care însemna 
urmărirea şi exterminarea a 6 milioane de evrei de către nazişti şi aliaţii lor când Hitler a ajuns la conducere şi până la 
sfârşitul celui de al doilea război mondial (1933-1945). A fost adoptat în limbile engleză, franceză, germană şi olandeză.  

Shoah — traducere din ebraică „nimicire groaznică, catastrofă”, în sens direct „nenorocire”. Terminul ebraic în ultimii 
ani a devenit cunoscut în alte limbi.  

Yad Vashem — «Monument veşnic» (ad-literam: «memorie şi nume», sm. Iasaia, cap.. 56, art. 5) – Institutul Naţional 
de Memorie a Catastrofei (Shoah) şi eroismului în Ierusalim a fost fondat pentru înveşnicirea memoriei victimelor 
poporului evreiesc şi comunităţilor evreieşti, exterminate în cel de al doilea război mondial, pentru studierea rădăcinilor 
istorice ale antisemitismului şi politii germane de „soluţie finală a problemei evreieşti” şi pentru transmiterea 
informaţiei şi lecţiilor de istorie generaţiilor viitoare. Legea privind instituirea la Ierusalim a Institutului de Memorie 
Yad Vashem privind înveşnicirea memoriei victimelor nazismului şi eroilor Rezistenţei (Legea despre Yad Vashem) 
unanim a fost adoptată de către Kneset-ul din Israel la 15 august 1953 (5713).   
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Introducere  
Mai mult  de cinci decenii persoanele înţelepte – istoricii şi filozofii încearcă să înţeleagă tragedia de groază care 

a lovit persoanele de origine evreiască în mijlocul secolului XX. O mulţime de documente au fost examinate şi 
publicate, au fost restabilite practic toate evenimentele, au fost scrise lucrări ştiinţifice, amintiri, au fost create opere de 
artă. Dar aşa şi nu s-au primit răspuns la cele mai simple de la prima vedere întrebări. Cum în inima Europei civilizate a 
putut apărea o idee de neînţeles de lichidare după principiul de naţionalitate? Din ce cauză Germania, aflându-se în stare 
de război, a depus atâtea eforturi, încercând să depisteze toate persoanele în vinele cărora curgea cel puţin o picătură de 
sânge evreiesc, doar pentru ai ucide? Din ce motiv o mare parte a populaţiei evreieşti a devenit o victimă „pasivă” a 
naziştilor?  

Dimensiunile tragediei Holocaustului nu pot fi percepute de persoanele care au fost afectate, direct sau indirect, 
de această catastrofă. Şi dacă în fiecare familie evreiască s-au păstrat amintirile despre cei apropiaţi, atunci pentru 
majoritatea persoanelor Holocaustul rămâne un fenomen nereal, pe care toţi încearcă să-l uite ca o boală gravă. Pentru o 
mare parte de persoane cuvântul Holocaust în prezent este un sunet pustiu, o noţiune neclară sau ascunsă în cele mai 
adânci colţişoare a personalităţii. Un fapt de la care dorim să ne ascundem: „Pentru ce să ne aducem aminte despre 
Holocaust, să îngrijorăm societatea amintindu-i despre o tragedie de nimicire metodică a 6 milioane de evrei în anii 40 
al secolului XX?”. Dar trebuie să fim oneşti cel puţin faţă de sine – boala nu dispare, dacă nu-ţi aminteşti de ea.  

Mai mult decât atât, în societate apar astfel de declaraţii că Holocaustul nu a existat deloc, nu au avut loc 
nimicirile etnice, genocidul în faţa întregii lumi care tăcea. Apar diferite justificări a lichidării evreilor ce ţin de lupta 
împotriva ideii comuniste. Ne aducem aminte doar de aşchiile faimoase care zburau în timpul despăduririi… Cu mare 
regret, noi ne deprindem cu cele mai diferite manifestări a xenofobiei şi intoleranţei. Şi în astfel de cazuri ne aducem 
aminte de cele spuse de pastorul M. Nimeller, prizonierul lagărelor de concentrare naziste: „Mai întâi ei au venit după 
evrei. Eu tăceam – nu eram evreu. Apoi ei au venit după comunişti. Eu tăceam – nu eram comunist. Apoi ei au venit 
după activiştii sindicali. Eu tăceam – nu eram activist sindical. Apoi ei au venit după mine. Nu a mai rămas nimeni ca să 
mă ajute”.  

Indiferenţa este calea spre pierzanie. Şi aceasta nu este o isterie, doar o amintire despre faptul precum că orice 
genocid începe acolo şi atunci când există justificare sau toleranţă faţă de faptele de persecuţie a oamenilor doar pentru 
ceea că ei diferă, şi dacă ei diferă, atunci, ei nu au drepturi, şi deci persecuţiea este legală. Genocidul este, probabil, una 
din cele mai importante lecţii a Holocaustului, care niciodată nu se limitează la tragedia poporului împotriva căruia el 
este orientat. Omorul legitimat în conştiinţă maselor este un simptom straşnic pentru toată umanitatea, un simptom care 
afectează începutul autodistrugerii civilizaţiei. Anume din acest motiv, este atât de important pentru noi toţi, nu numai 
pentru evrei, să nu dăm uitării una din cele mai groaznice tragedii a secolului XX. Să nu o uităm şi să povestim copiilor 
despre ea.  

Posibil, din acest motiv în toată lumea în programele de instruire şcolară, într-o măsură oarecare este introdusă 
tema Holocaustului. Treptat ea este introdusă şi la noi. În acest caz noi vorbim despre adolescenţi. Mulţi consideră că 
elevii claselor mici nu trebuie să facă cunoştinţă cu tema dată din cauza particularităţilor psihologice şi a dezvoltării 
intelectuale. Totuşi noi am reuşit să acumulăm ceva experienţă, pe care dorim s-o extindem.  

Noi înţelegem foarte bine că mulţi din cei care ţin în mâini această ediţie, nu sunt la curent cu tema 
Holocaustului. Noi ştim că nu întotdeauna era uşor de găsit sursele necesare, de ales tonul potrivit. De aceea noi am 
îndrăznit să adunăm într-o ediţie cel mai divers material pentru a simplifica activitatea profesorului în predarea temelor 
cu referire la Holocaust.  

Noi vă exprimăm stima şi respectul pentru faptul că aţi avut curajul să atrageţi atenţia la cele mai tragice 
consecinţe, la care duc orice forme de minţire a persoanelor, cât de monstruoasă şi inacceptabilă este ideologia 
totalitarismului, fundamentalismului şi xenofobiei. Conştientizarea faptului că datorită eforturilor dumneavoastră în 
educaţia toleranţei a apărut încă o barieră, fie mică, în calea unui  abis de violenţă şi ură în cadrul societăţii noastre o să 
servească drept recompensă.    
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Puţin despre Holocaust 
Dorina Şlaen, istoric 

Nu toate victimele nazismului au fost evrei. 
Nu toţi evreii au fost victimele nazismului. 

Elie Wiesel, scriitor, filozof, laureatul premiului Nobel 
 

Când începem să lucrăm cu copiii, noi personal trebuie să ne închipuim această tragedie de necrezut care a 
afectat umanitatea la mijlocul secolului trecut. Ea a intrat în literatura istorică ca noţiunea de Holocaust (din greacă – ars 
complet). Mulţi istorici şi politicieni nu recunosc acest termen, deoarece el poate fi înţeles ca o jertfire Domnului şi o 
determină cu un cuvânt evreiesc Shoah – catastrofă. În anul 1944 profesorul în drept internaţional, Raphael Lemkin a 
introdus cuvântul genocid (gr. „genos” – rasă şi latină „caedere” – a omorî), prin care a determinat nimicirea evreilor 
conform criteriului de rasă. Dar cum se întâmplă de multe ori termenul „genocid” a obţinut o semnificaţie mult mai 
vastă, în prezent el determină orice încercare de a nimici un popor de pe faţa pământului.   

Pentru majoritatea din noi este dificil de a separa unele fenomene diferite cum ar fi catastrofa unui război şi 
catastrofa genocidului. Orice război, cât de monstruos el nu ar fi, presupune omorârea nevoită ca mijloc de atingere a 
scopurilor politice, economice, teritoriale sau religioase. Dar genocidul are altă origine. El înseamnă omorârea  
oamenilor care diferă după caracteristicile etnice, religioase sau altele, care au devenit o normă socială. Genocidul este o 
permisiune înrădăcinată în conştiinţă de masă de a distruge o altă persoană. Genocidul, de obicei, este însoţit de război. 
Dar totuşi nu sunt lucruri identice, Holocaustul este asociat cu cel de al doilea război mondial. În realitate tragedia a 
apărut până în septembrie 1939 (începutul războiului), iar omenirea şi până acum simte consecinţele ei sociale, politice, 
morale şi psihologice.  

Anul 1926. În librăriile Germaniei, învinse şi umilite în primul război mondial, a apărut cartea „Mein campf”. 
Autorul Adolf Hitler a argumentat programul naţional-socialist de reînviere a ţării, învinuind evreii în ruşinarea şi 
ruinarea ţării.  

La 30 ianuarie 1933 Hitler devine cancelar al Germaniei, naziştii ajung la putere. Doctrina principală ideologică 
constă în superioritatea rasei ariene. Evreii sunt duşmanii principali interni. Până când nu se discută nimicirea lor. 
Începe discriminarea de drept. Sunt emise decrete guvernamentale care interzic evreilor să ocupe diferite funcţii în 
instituţiile de stat şi obşteşti. Ei nu aveau dreptul să fie funcţionari, învăţători, medici, jurişti, ei au fost daţi afară din 
uniunile de creaţie, drepturile evreilor la studii au fost limitate. La 10 mai 1933 în oraşul Berlin a fost organizată o 
acţiune care a zguduit toată lumea – arderea în masă a cărţilor scrise de către evrei şi cei care pledau împotriva 
nazismului. Cu o 100 de ani înainte de acest fapt poetul genial german Heinrich Heine (evreu de origine) de parcă a 
prevăzut: „Acolo unde se ard cărţile, vor fi arşi oamenii”.  

În septembrie 1935 în Nuernberg la Congresul partidului nazist conducător au fost adoptate legile privind la 
cetăţenie, care au intrat în istorie ca „Legile de la Nuernberg”. Ele, în primul rând, stipulau privarea evreilor şi a tuturor 
celor în vinile care „curgea cel puţin o picătură de sânge evreiesc” de drepturile lor. Este important să menţionăm faptul 
precum că majoritatea evreilor din Germania se considerau germani. Naziştii nu luau în consideraţie nici religia (erau 
urmăriţi şi evreii ortodocşi), nici cultura, modul de viaţă, doar sângele care curgea în vinele lor. Existau parametri 
anumiţi de faţă şi siluetă, caracteristice pentru arieni şi doamne fereşte ca urechile şi nasul lor să nu corespundă formei 
şi mărimii.  A fost organizat un serviciu responsabil pentru depistarea persoanelor care ascundeau rădăcinile evreieşti. 
Naziştii tindeau să „cureţe ţara de evrei”. A apărut problema refugiaţilor evreieşti. La 5 iulie 1938 în Franţa a fost 
organizată o conferinţa internaţională pentru discutarea problemei date, pe parcursul căreia a fost constatat că nici o ţară 
nu este gata să primească evreii din Germania. Urmărirea evreilor a fost recunoscută drept „afacerea ei internă”.  

„Noaptea de cristal” a devenit un rezultat inevitabil al toleranţei excesive. Ea a fost numită astfel deoarece 
dimineaţa străzile oraşului luceau de la fragmentele sticlei sparte care putea fi comparată cu cristal. În seara de pe 9 pe 
10 noiembrie 1938 întreagă Germanie a fost zguduită de un val de violenţă, au fost pângărite toate sinagogile, mii de 
şcoli, grădiniţe, magazine au fost furate şi distruse, sute de mii de oameni au fost răniţi şi omorâţi. Cimitirule evreieşti 
au fost pângărite.  Şi ca culme – însuşi evreii au fost învinuiţi în „dezordine”. Mii de bărbaţi au fost arestaţi, 
organizaţiile evreieşti erau obligate să achite o „compensaţie” enormă statului. Proprietarii magazinelor stricate şi 
devastate erau obligaţi în cel mai apropiat timp „să restabilească aspectul exterior al străzilor”. La 1 septembrie 1939 
germanii au trecut hotarele poloneze. A început cel de al doilea război mondial. Evreii practic au fost lipsiţi de 
posibilitatea de a emigra. Odată cu ocuparea Poloniei mai mult de 2 milioane de evreii au nimerit în mâinile naziştilor. 
La 21 septembrie a fost luată decizia de a crea în oraşele din apropierea staţiilor feroviare (cât de bine gândit!) cartiere 
speciale evreieşti – „ghetouri”1. Anume acolo au fost mutaţi evreii din satele vecine. La sfârşitul anului 1940 naziştii au 
organizat în Varşovia cel mare ghetou din Europa. 500 mii de evrei, o treime a populaţiei au fost situaţi în raionul care a 
ocupat 4,5% de teritoriu al oraşului. Foametea, bolile, epidemiile, munca istovitoare forţată – toate aceste fapte erau o 
parte a „scopului final”, care încă nu era definit, avea loc procesul „de omorâre prin căi lăturalnice”.  

Dar tempoul nu părea să fie satisfăcător. La 20 ianuarie 1942 în suburbia Berlinului, Wannsee, la conferinţa 
funcţionarii de rang înalt ale administraţiei naziste, au formulat căi şi metode de „soluţionare definitivă a întrebării 
evreieşti”. Toţi evreii au fost deportaţi în lagăre de exterminare, au fost imediat omorâte persoanele care nu erau în stare 
să lucreze, oamenii erau forţaţi să muncească nefiind hrăniţi,  
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toţi ceilalţi au fost treptat lichidaţi, au fost elaborate metode de perfecţionare (e imposibil de imaginat!) a „tehnologiei 
de lichidare în masă a oamenilor”. Au fost create 6 lagăre de exterminare pentru a nimici complet evreii de pe teritoriul 
Poloniei. Cel mai important a fost cel construit în apropierea oraşului Auschwitz, lagărul de exterminare Birkenau, în 
care au murit mai mult de 1 milion 100 mii de evrei din 27 de ţări.  Anume aici au fost folosite pentru prima dată 
camerele de gazare. Odată cu începutul Marelui război pentru apărarea patriei teoria rasistă despre „inferioritatea” 
evreilor a fost completată cu un postulat ideologic important. Evreii sovietici conform propagandei naziste, erau nimiciţi 
în cadrul regimului bolşevicilor. Toţi, de la copii nou-născuţi până la persoanele în vârstă erau consideraţi „purtători de 
idee ludică a bolşevismului”.  

Acţiunile naziştilor pe teritoriul URSS ocupat erau groaznice. A fost introdusă munca obligatorie. Tineretul era 
trimis forţat la muncă în Germania. Produsele alimentare, animalele, lucrurile preţioase erau confiscate. Oamenii 
mureau de foame. Sancţiune pentru orice încălcare a ordinelor administraţiei militare era pedeapsa cu moartea, 
capturarea în masă şi împuşcarea prizonierilor. În timpul operaţiunilor de pedepsire au fost arse mii de sate împreună cu 
locuitorii lor.  

Naziştii au nimicit aproximativ 7 milioane de cetăţeni paşnici. Este cea mai mare cifră între toate ţările ocupate 
de către Germania. Prizonierii sovietici de război erau întreţinuţi în condiţii neomeneşti în pofida tuturor convenţiilor 
internaţionale. Aproximativ 4 milioane de persoane au murit în lagăre de concentrare.   
 De ce noi vorbim despre 6 milioane de evrei nimiciţi în timp ce în realitate există cifre şi mai groaznice? Din 
ce cauză noi repartizăm categoria evreiască într-o categorie specifică de victime a nazismului? 
 Din start evreilor le-a fost atribuit statutul de o grupă de populaţie fără drepturi. Doar evreii erau obligaţi să 
poarte semne de distincţie, şi din acest motiv ei erau în afara societăţii. Dacă reprezentantul oricărei alte naţionalităţi (în 
afara romilor, la fel consideraţi „neoameni” - Untermensch) puteau să spere să supravieţuiască, evreii nu aveau şansa 
aceasta. Ei erau din start condamnaţi la moarte, toţi fără excepţie.    
 A început organizarea ghetourilor. Primele din ele au fost create deja în luna iulie 1941 la Minsk şi Chişinău.  

Evident, noi dorim să vorbim mai detaliat despre situaţia în ţara noastră. Până la 28 iunie 1940 teritoriul de pe 
partea stângă a Nistrului a fost o parte componentă a URSS, partea dreaptă – Basarabia – era o parte a Regatului 
Românesc. Evreii, la fel ca şi alte popoare sufereau din cauza totalitarismului în Uniunea Sovietică. Ei la fel erau supuşi 
represiunilor, la fel pierdeau starea generală naţională în creuzete, unde încercau să topească societatea „neetnică”. În 
Basarabia mergea viaţa activă evreiască, activau diferite organizaţii sioniste, religioase, culturale, de caritate... 

Cel de al doilea război mondial era în toi. El se apropia de graniţele Uniunii Sovietice. Încercând să se clarifice 
în situaţia politică gravă, conducerea sovietică a încheiat un contract ruşinos cu Germania lui Hitler care a intrat în 
istorie ca „pactul lui Molotov Ribbentrop”. Conform lui Basarabia şi Bucovina de Nord au trecut la Uniunea Sovietică. 
La sfârşitul anilor treizeci în România la putere au ajuns grupări politice fasciste. Anume din acest motiv majoritatea 
evreilor basarabeni care din diferite motive au nimerit în Regat (aşa era numit teritoriul regatului Românesc până la 
primul război mondial, fără Basarabia, Transilvania şi Bucovina de Nord) s-au întors acasă. Într-un an cei care nu au 
plecat la front (conducerea sovietică nu avea încredere în basarabeni, ei nu erau luaţi la armată), şi nu au reuşit să se 
evacueze, au nimerit sub conducerea naziştilor cu toate consecinţele rezultante. Imediat a început izolarea evreilor. La 
Chişinău, Edineţ, Mărculeşti, Vertiujeni, Orhei, Cahul, Râbniţa şi Dubăsari în ghetouri au fost aduse 80 mii persoane, în 
general femei, bătrâni şi copii. Ei mureau de foamete şi sete, munceau din greu, erau împuşcaţi.  

La 1 august 1941 din ghetoul din Chişinău au fost luaţi 450 de persoane pentru a lucra la staţia de cale ferată din 
Visterniceni, s-au întors doar 39 de bătrâni. În câteva zile la staţia Ghidighici au fost împuşcaţi încă 500 de persoane. La 
Dubăsari de la 12-28 septembrie 1941 la gropile pregătite din timp au fost aduşi 1000 persoane, printre care erau mulţi 
copii, pe cei mai mici mamele îi duceau în braţe. Au murit toţi, mulţi erau îngropaţi de vii. Câţiva evrei care locuiau în 
sate nu au ajuns la ghetou....  

Evreii erau scoşi la drumul vicinal şi erau împuşcaţi pe loc. Dar şi aceste fapte groaznice păreau să fie puţine 
pentru realizarea scopului pus – de a elibera Basarabia de evrei. Pentru atingerea acestui scop  în toamna anului 1942 a 
început deportarea tuturor celor care au supravieţuit în Transnistria. Instrucţiunea specială cerea ca oamenii să meargă 
în coloane câte 1500-1600 persoane în partea Nistrului, pe drum îi aşteptau gropi mari în care erau aruncate corpurile. 
Au fost împuşcaţi toţi cei care rămâneau în urma coloanei. Mulţi din ei mureau pe drum de foamete şi sete.  

Ce prezentau lagărele din Transnistria – Berşadi, Beriozovka, Bogdanovka, Dumanevka, Ahmecetka şi altele – 
să ne imaginăm cel puţin astfel de cifre: în septembrie 1943 aici au murit mai mult de 75000 de evrei din Basarabia şi 
Bucovina de Nord. Evident că noi nu avem posibilitatea să examinăm mai detaliat circumstanţele acestei tragedii. Noi 
am încercat să vă dăm o imagine generală. Dar ea ar fi incompletă fără istoriile eroilor de rezistenţă şi Drepţilor între 
popoarele lumii. Există opinii divergente precum că evreii acceptau moartea benevol. Într-adevăr, ce putem aştepta de la 
oameni fără armă, privaţi de drepturi, majoritatea din care erau femei, bătrâni şi copii, când pe altă parte era o maşină 
puternică de stat, o armată care a capturat jumătate de Europă. Şi totuşi... 

Câtă putere trebuia pentru a supravieţui şi nu pierde demnitatea omenească în aceste condiţii neomeneşti. 
Prizonierii încercau să salveze copii săi, deschideau şcoli  clandestine, sinagogi ascunse, duceau jurnale... Oare aceasta 
nu este rezistenţă? Dar mai exista şi rezistenţă deschisă armată. Revolta faimoasă în ghetoul din Varşovia, 18 mai 1943. 
Are loc deportarea în masă a prizonierilor care urmau să fie trimişi în lagărele de exterminare din Treblinka. Diviziunea 
SS care pregăteşte următorul eşalon, este întâlnită cu focuri de arme. Câţiva germani au fost omorâţi, alţii fug în panică. 
În această perioadă de timp ostaşii luptei de rezistenţă au reuşit să găsească câteva arme, o mitralieră, câteva grenade şi 
bombe confecţionate cu mijloace proprii. 
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  Lupta a început la 19 aprilie, când germanii iarăşi au intrat în ghetou. Trei săptămâni oamenii au luptat cu 
trupele dotate cu tancuri şi artilerie. Grupele clandestine de rezistenţă au fost organizate în ghetourile din Minsk, 
Vilnius, Riga, Slonim, Baranovicei, Bobruisk, Grodno...   

Pe teritoriile ocupate de germani activau diviziuni de partizani, în ele luptau aproximativ 25 mii de evrei. La fel 
erau şi diviziuni evreieşti de partizani, care de obicei erau formate din persoane care au reuşit să fugă din ghetouri sau 
lagăre. Drepţii între popoare ajutau să organizeze activitatea de rezistenţa şi pur simplu ajutau să supravieţuiască. În 
cinstea lor a fost numită o alee de la muzeul Yad Vashem din Ierusalim. Salvarea evreilor era egală cu sinuciderea. 
Chiar şi pentru o bucată de pâine aruncată după sârmă ghimpoasă oamenii puteau fi omorâţi. Iar persoanele care 
adăposteau în casă oameni flămânzi, care îngheţau, care purtau îmbrăcăminte ruptă, încercau să scape de moarte, erau 
împuşcaţi împreună cu familia. Dar totuşi... În toata Europa ocupată de nazişti erau persoane care fiind conştienţi despre 
pericol, găseau puteri să fi omenoşi. Cu câteva zile înainte de acţiunea planificată în Copenhaga „pentru soluţionarea 
problemei evreieşti” danezii au reuşit să scoată în Suedia neutră majoritatea evreilor. Diplomatul suedez Raoul 
Wallenberg a eliberat vize la mii de evrei din Budapesta. A salvat mii de persoane. Nu s-a salvat doar pe el. În 1947 el a 
decedat în camerele de toruri sovietice. Agafia Cardaşeva din Tiraspol o ascundea pe Jenea Chiner, spunând că ea este 
nepoata ei venită de la Dubăsari. Familia Savciuc din satul Bulăieşti, raionul Orhei în timpul războiului o ascundea în 
casa lor pe Sonea Ţenic cu trei copii. Maria Straşeva din satul Beleavinţî, raionul Lipcani în aceşti ani era copil, 
acţiunile căreia nu păreau dubioase, şi din acest motiv ea ducea mâncarea în beci, unde părinţii ei o ascundeau pe Ita 
Gurviţ cu feciorul ei... 

Au trecut mai mult de 60 de ani... A avut loc procesul de la Niuernberg, a fost judecat Adolf Eichman, care a 
încercat să se ascundă după „soluţionarea problemei evreieşti”, alte judecăţi asupra infractorilor nazişti. Comunitatea 
mondială, judecând, părea să fi scăpat de ideile xenofobe... Dar priviţi împrejur. Oare nu suntem vinovaţi noi, cei adulţi, 
care nu amintesc copiilor despre lecţiile îngrozitoare – că tot mai des ridică capul cei, care încearcă să pună „vina 
colectivă” pentru nevoile sale pe altă populaţie? Noi ne deprindem nu numai cu discuţiile, dar şi cu tragediile cauzate de 
aceste idei?...  

Trebuie să facem ceva! Noi înţelegem cât de greu este să povestim copiilor despre faptele care cu greu pot 
percepe adulţii! Gândirea concretă în această vârstă împiedică însuşirea acestor de noţiuni abstracte ca „război”, 
„rasism”, „moartea” care nu sunt introduse în viaţa cotidiană. Ei cu greu pot înţelege situaţia istorică, legăturile de cauză 
şi efect. Din acest motiv noi întemeiem lucrul nostru pe o povestire şi  discuţie conform unui complot anumit. Noi vom 
prezenta unele din ele şi vom fi bucuroşi dacă o să vă folosiţi de ele.  
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Multiperspectivitatea - principiu de predare a istoriei şi factor de 
educaţie a empatiei şi toleranţei la lecţiile de istorie 

 
Tatiana Mistreanu,  
doctor în pedagogie,  
profesor de istorie de grad didactic superior 
 

Termenul de „multiperspectivitate” a fost foarte rar utilizat  în contextul educaţiei istorice.  Termenul a început 
să fie folosit frecvent la începutul anilor 1990, în cadrul conferinţelor cu tematici orientate spre educaţia istorică, a 
seminarilor şi atelierelor de formare continuă a profesorilor de istorie organizate de către Consiliul Europei şi 
EUROCLIO (Asociaţiilor Profesorilor de Istorie din Europa). Abordarea propusă de educaţia istorică prin anii 70, dar 
mai des începînd cu anii 90 ai secolului XX reflecta nemulţumirile unor profesori legate de abordarea tradiţională a 
educaţiei istorice în şcoală,  care se concentra în special pe următoarele elemente: transmiterea de informaţii istorice, 
accentuată pe istoria politică şi constituţională,  focalizată predominant pe evenimente şi personalităţi, elaborarea  
programelor de studiu în jurul istoriei naţionale bazată pe un conţinut bogat şi ordonat cronologic. Această  abordare a 
educaţiei istorice evedenţiază naraţiunea istorică naţională ca istoria celui mai larg grup etnic,a comunităţii lingvistice şi 
culturale dominante într-un stat sau altul. 
  Noua abordare a istoriei, propusă de profesorii de istorie,  nu nega importanţa cronologiei şi a cunoaşterii 
istorice, dar se orienta către stabilirea unei balanţe mai echilibrate între predarea trecutului şi oferirea elevilor 
posibilităţilor de a gândi istoric despre acesta. În urma numeroaselor discuţii la diferite conferinţe, cu participarea largă 
a profesorilor de istorie din ţările europene, s-a ajuns concluzia de a accentua predarea istoriei în clasă dar centrată pe 
învăţarea elevilor să analizeze, să interpreteze şi să sintetizeze dovezile obţinute dintr-o varietate mai largă de surse 
primare şi secundare. 

A învăţa să gândeşti istoric atît penru profesor cît şi pentru elev înseamnă şi recunoaşterea faptului că istoria şi 
cei care încearcă să reconstituie trecutul: savanţi istorici, muzeografi, regizori de film, producători de televiziune şi 
jurnalişti - sunt constrânşi de tipurile, numărul şi varietatea de surse la care au acces, interpretează şi utilizează 
informaţiile , inclusiv dovezile istorice în moduri diferite, selectează şi pun în evidenţă diferite aspecte ale acestora. Cu 
alte cuvinte, majoritatea, dacă nu chiar toate fenomenele istorice pot fi interpretate şi reconstruite dintr-o varietate de 
perspective, reflectând limitele dovezilor existente în sursele la care se face referinţă, intereselor şi obiectivele 
subiective ale celor care le interpretează şi le reconstituie, dar şi influenţele culturale în schimbare, care determină în 
mare măsură fiecare generaţie ce consideră semnificativ în istorie.  

În contextul principiului multiperspectivităţii profesorii de istorie recunosc clar faptul că  educaţia istorică de 
multe ori este predată dintr-o perspectivă monoculturală, etnocentrică, exclusivă mai degrabă decât inclusivâ şi insistă 
ca aspectele istoriei culturale şi de gen să acorde atenţie şi categoriilor şi grupurilor sociale care au fost anterior: femeile, 
săracii, minorităţile etnice, copiii, familia şi imigranţii. Istoria minorităţilor în predarea istoriei a fost marginalizată sau 
ignorate, inclusiv istoria evreilor în statele europene. În contextul principiului multiperspectivităţii se solicită includerea 
unor aspecte despre personalităţile sau evenimentele semnificative pentru acestor grupuri în curriculum, manuale şi în 
cadrul demersurilor didactice.  De exemplu prin perspectivă distinctă asupra Holocaustului, care poate fi studiat atît ca 
eveniment, dar şi ca proces istoric, care a durat mai mulţi ani şi  se constituie din numeroase evenimente. 

Principiului multiperspectivităţii solicită educaţiei istorice o preocupare mai resimţită, că  anume şcoala trebuie să 
facă mai mult pentru a-i pregăti pe tineri pentru o viaţă într-o lume caracterizată de diversitate etnică, culturală, 
lingvistică şi religioasă şi a trăi şi activa în Europa co o  istorie şi moştenire culturală comună. Aceasta nu înseamnă 
doar tradiţiile greco-romane şi iudeo-creştine, moştenire artistică şi arhitecturală, apariţia statului-naţiune, dar şi 
experienţe istorice comune, în special cele din secolul XX: naţionalismul, războaiele totale,  crizele politice, 
Holocaustul, recunoaşterea faptului că Europa este caracterizată atît de diversitatea sa (etnică, lingvistică, religioasă, 
socială şi culturală) cît de istoria comună şi patrimoniul cultural comun. 

Actualmente în educaţia istorică europeană în contextul curriculei şi a manualelor de istorie naţională, există interesul 
şi preocuparea cu privire la calea prin care să fie tratată în mod echilibrat şi raţional istoria relaţiilor dintre majorităţile şi 
minorităţile naţionale, etnice şi religioase şi relaţiile cu ţările învecinate.  

Consiliul Europei unul din promotorii de frunte ai multiperspectivităţii în predarea-învăţarea istoriei promovează 
ideia că coeziunea socială, pacea şi democraţia presupun o viziune comună asupra trecutului, al prezentului şi al 
viitorului. Este o afirmaţie asupra căreia majoritatea educatorilor din domeniul istoriei ar cădea de acord, inclusiv cei 
care afirmă că predarea-învăţarea istoriei are un rol important în crearea unui sentiment public de identitate şi de 
loialitate naţională. Profesorul Steiner-Khamsi a afirmat că nevoia de „a umple găurile şi a rupe tăcerile din manualele 
de istorie prin promovarea unei naraţiuni opuse, care să nu fie exclusivistă etnic şi să nu transforme minorităţile în ţapi 
ispăşitori”[3].  

Holocaustul a scos în evidenţă conceptul politic antiuman „minorităţile în ţapi ispăşitori”. şi importanţa renunţării la 
utilizarea istoriei, inclusiv celei antice ca mijloc de întărire a animozităţilor şi a xenofobiei. 

    Multiperspectivitatea este un termen mai mult utilizat decât definit, „o strategie pentru a înţelege”[2], în care luăm 
în considerare - alături de propria noastră perspectivă - şi perspectiva altuia (sau perspectivele altora).   Acesta duce 
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elevii la înţelegerea faptului că şi fiecare are o perspectivă care a fost filtrată prin propriul context cultural, reflectă 
propriul  punct de vedere şi propria interpretare a ceea ce s-a întâmplat, de ce s-a întîmplat. 

     Fiecare profesor de istorie are funcţia onorabilă de a explica şi a învăţa elevii că propria noastră perspectivă a ceea 
ce este relevant în istorie sau nu şi poate reflecta propriile prejudicii, idei preconcepute, stereotipuri. 
Multiperspectivitatea este competenţa, capacitatea şi voinţa de a privi situaţia din perspective diferite. Condiţia pentru 
aceasta este, înainte de toate, voinţa de a accepta că sunt şi alte moduri de a vedea lumea decât propria perspectivă şi că 
acestea pot fi la fel de valide şi la fel de parţiale. Apoi, voinţa de a te plasa în postura altcuiva şi a încerca să vezi lumea 
aşa cum o vede celălalt, deci de a avea empatie, care de fapt înseamnă a tolera tot ce este diferit ca: prezenţă istorică, 
cultură, accente religioase, etc…, dar are conotaţie pozitivă şi progresivă în societate. Putem vedea evenimentele şi 
procesele istorice dintr-o multitudine de variante. Pentru a reuşi acest lucru, profesorul învaţă elevul să spună şi să ştie 
ceea ce a auzit, văzut şi simţit, să analizeze cît de credibilă este fiecare sursă istorică, în parte prin compararea şi 
coroborarea dovezilor pe care le oferă şi în parte prin evaluarea informaţiilor contextuale cu privire la fiecare sursă: cine 
sunt autorii, ce rol au jucat, unde se aflau la momentul respectiv, ce făceau în acel moment, cum au obţinut informaţiile 
etc.Elevul trebuie să ştie înainte de toate şi să ţină cont de condiţiile care ar fi putut impune limite asupra a ceea ce 
fiecare sursă a văzut, auzit sau simţit, fie acestea fizice, tehnice sau auto-impuse. 
           Trebuie să înţelegem motivele şi perspectivele autorilor diferitelor surse sau perspectivele persoanei/persoanelor 
la care se face trimitere în aceste surse istorice. Materialele istorice despre Holocaust oferă foarte mari posibilităţi de 
preda evenimentul/procesul istoric în baza principiului multiperspectivităţii şi profesorul trebuie să conducă elevul, întîi, 
să înţeleagă logica din spatele punctului de vedere exprimat. De ce autorul sau persoanele menţionate gîndesc şi scriu 
aşa? Pe care date şi-au bazat acest punct de vedere ? De ce au văzut unele informaţii ca relevante şi au eliminat alte 
informaţii ? Aveau alte opţiuni? Ce i-a făcut să aleagă această cale de acţiune dintre cele care le erau la dispoziţie ? În 
continuare profesorul trebiue să lucreze asupra textelor să diferenţieze faptele istorice verificabile, opinii competente, 
opinii fără din auzite, să identifice omisiunile din naraţiune, să excludă stereotipurile în descriere.   
 Acest principiu al multiperrspectivităţii se poate aplica şi la analiza altor surse (cum ar fi mărturiile orale, 
fotografiile, filmele, afişele, caricaturile) la fel de bine ca şi la analiza documentelor, căci aceasta ne permite să 
înţelegem mai bine „de unde vine” o persoană care formulează un punct de vedere, care este mediul din care provine, 
asociaţii săi,  unde se plasează interesele şi alianţele sale. 
În contextul formării competenţei de  a accepta mai multe puncte de vedere şi a respecta o atitudine de toleranţă şi 
empatie faţă de ele , profesorul poate la fel de bine, privi evenimentele şi procesele istorice printr-o multitudine de 
naraţiuni şi interpretări istorice (inclusiv naraţiuni produse la momente diferite, pentru scopuri diferite şi cu public 
diferit). Aceasta îi învaţă pe elevi să  identifice diferenţele de interese, de interpretare şi de accente puse în fiecare sursă 
istorică.  

În contextul analizei, a discuţiilor organizate în baza conţinutului diferitor surse, inclusiv şi cu referinţă la 
Holocaust, profesorul deseori se întîlneşte cu perspective contradictorii. Ce face istoricul sau profesorul de istorie atunci 
când diferitele perspective sunt contradictorii ? Istoricii au şi ei propriile prezumţii, preocupări şi perspective în                
analiza surselor. Perspectivele lor sunt modelate nu numai de către dovezile oferite de sursele la care au acces, dar 
uneori, acestea sunt personale şi profesionale. Un istoric care încearcă să ofere o perspectivă reieşind din viziunea sa 
politică asupra evenimentelor va prezenta probabil lucrurile subliniind alţi factori, atribuind o importanţă mai mare altor 
consecinţe şi evoluţiei procesului/ evenimentului istoric descris, decât, de exemplu, istoricii preocupaţi de aspecte 
economice, sociale, culturale, religioase sau în posibile cazuri axaţi pe stereotipuri, naţionalism. Asta înseamnă că 
multiperspectivitatea este aşa cum sugerea profesoara de istorie Ana Low-Beer[1], doar un cuvânt care descrie ceea ce 
fiecare istoric (sau măcar fiecare istoric competent) oricum face ? Cred că în acest caz apare şi o altă dimensiune a 
multiperspectivităţii bazată pe personaliatea conceptuală a cadrului didactic.  

Un studiu istoric valid şi de încredere poate fi realizat pe un număr mare de nivele şi perspective istorice. De 
exemplu, un istoric predînd subiectele cu referinţă la cel de al Doilea Război Mondial ar putea alege să scrie o istorie 
descriptivă a campaniilor militare, să se concentreze pe o singură bătălie, sau să analizeze războiul din perspectiva 
evenimentelor unui stat, a unui grup de state, dar el ar putea să realizeze un studiu comparativ a utilizării teroarei de 
către două state, dintre toate cele participante: Germania şi URSS, să privească la evenimentele războiului din 
perspectiva intereselor popoarelor europene, sau a unui singur popor(de exemplu al evreilor, al ţiganilor, al slavilor, al 
francezilor şi de ce nu al poporului german), în sfârşit, ar putea descrie biografia unuia sau a mai multor personalităţi 
cheie din cadrul războiului, sau să se concentreze asupra intereselor unui grup social în război. Fiecare istoric va trebui 
să facă o selecţie din toate informaţiile disponibile despre Războiul Doi Mondial şi în măsura posibilităţilor să expună 
toate perspectivele posibile şi numai aşa poate accentua războiul ca crimă împotriva umanităţii şi practic multitudinea 
de evenimente ca fapte îndreptate împotriva omului în genera şi împotriva unor grupuri etnice sau sociale în special. 
Multiperspectivitatea nu este pur şi simplu aplicarea metodei istorice, aa ţinteşte să extindă aria şi profunzimea analizei 
istorice asupra unei teme sau a unui fenomen particular, utilizînd  mai multe căi.  

De exemplu, una dintre căi este analiza conceptelor convenţionale cu privire la care dintre perspective sunt sau 
nu relevante pentru înţelegerea istorică a unui anumit eveniment sau proces. Acest demers solicită mai mult includerea 
în analiză a perspectivelor oferite de grupurile şi categoriile sociale care au fost mai mult sau mai puţin ignorate în 
scrierea istorie, cu excepţia cazurilor în care acestea au provocat probleme pentru elite sau pentru grupurile dominante, 
deci perspectivele grupurilor şi categoriilor „invizibile” în sursele istorice: femeile, săracii, sclavii, imigranţii, 
minorităţile (lingvistice, religioase, etnice). Asta nu înseamnă că istoria monoculturală sau monoetnică ar fi invalidă, ci 
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mai degrabă îi lipseşte echilibrul istoric real.  Un profesor de istorie explică foarte bine această diferenţă atunci când 
consideră că: „Dacă spun că câinele meu are o ureche, un ochi. un picior şi o coadă, această afirmaţie ar fi literal 
corectă. Câinele are toate acestea. Dar afirmaţia nu reprezintă o descriere corectă a a câinelui meu, care are două urechi, 
doi ochi, patru picioare şi o coadă”. Evident că problema nu este una de adevăr cât una de corectitudine istorică, care 
poate pune în lumină sau ascunde influenţele reciproce dintre diferitele grupuri dintr-o ţară, dintre ţări vecine, alianţe, 
rivalităţi, relaţiile dintre ocupanţi şi ocupaţi. 

O astfel de abordare multiperspectuală poate arunca mai multă lumină asupra situaţiilor conflictuale prin faptul 
că ajută profesorii şi elevii să înţeleagă că acestea adesea apar,  persistă şi sunt modelate de către interpretări 
conflictuale în care fiecare parte implicată în conflict atribuie motive şi intenţii care nu sunt fundamentate pe nici o 
dovadă specifică, ci reflectă prezumţii, idei preconcepute, prejudicii şi stereotipuri înrădăcinate de mult timp. 
Profesorul cunoaşte că în unele situaţii istorice, perspectivele sunt legate simbiotic. Aceasta este o situaţie relevantă în 
special atunci când se studiază relaţiile istorice dintre majoritate şi minoritate, dintre minorităţi sau dintre ţări puternice 
şi vecinii, aliaţii şi sateliţii acestora mai slabi.  Uneori în unele surse istorice reprezentarea minorităţilor ca „ceilalţi”, 
presupuşi a fi străini din punct de vedere cultural şi istoric şi aceasta- adesea ajută pe cei care constituie majoritatea să 
se vadă pe sine ca membri ai unei comunităţi şi îi tace să se simtă acasă. Apartenenţa şi sentimentul de a f i  acasă sunt 
adesea create prin identificarea unor grupuri care sunt presupuse a nu aparţine comunităţii şi care nu ar trebui să se 
simtă acasă în ţară - imigranţii şi minorităţile tradiţionale. Aceste perspective istorice dacă nu sunt analizate corect de 
istorici şi dacă sunt prezente o periodă îndelungată în surse istorice funcţionale cum ar fi manualul şcolar pot crea 
opinii, perspective istorice eronate, transformate în concepte nu dor politice, dar şi cotidiene la o parte mare a populaţiei 
şi servi ca izvor de stereotipuri şi relaţii tensionate. 

Alături de aceste probleme de ordin istorico-practic, multiperspectivitatea ridică probleme potenţiale pentru cel 
ce învaţă, solicită din partea elevului şi o abordare empatică.  Pentru formarea empatiei şi toleranţei profesorul poate 
realiza o anchetă cu privire la atitudinea tinerilor faţă de predarea istoriei . O întrebare solicita celor chestionaţi,ar fi, sa 
se pună în locul unui tânăr bărbat sau al unei tinere femei din timpul războiului, sau în ghetou, sau în lagărul morţii, sau 
în tranşeele războiului…. Variantele pot fi foarte diferite. Profesorul poate solicita să indice ce ar fi făcut dacă ar fi fost 
în situaţia respectivă, alegând una din  variante: să refuze, căci este inuman, imoral şi ilegal să lupţi, să munceşti, să te 
înjoseşti, etc…; să fugă  din situaţie, găsind un motiv;  să accepte situaţia, argumentîndu-şi alegerea; să se opună, căci 
este dreptul natural al fiecăruia să-şi decidă soarta; să se supună, fiindcă revolta împotriva celor mari şi puternici  este o 
revoltă fără sorţi de izbîndă. Majoritatea elevilor vor avea dificultăţi în a reconstitui, recunoaşte şi accepta tipurile de 
motivaţii în favoarea - opunerii care au fost obişnuite în timpul războiului, în schimb, vor avea dreptul de a  exprima o 
decizie, o preferinţă bazată nu numai pe cunoaştere, dar pe sentimente, pe alegere spirituală, pe interiorizarea situaţiei 
istorice şi asta este mai important decît cunoaşterea datelor cronologice ale războiului. Experienţa didactică confirmă  că 
majoritatea elevilor nu sunt capabili să se transpună în situaţia altei persoane din trecut şi să aplice procesele mentale 
care ar fi fost folosite atunci  şi asta este o concluzie pesimistă, care dacă ne axăm pe teoria dezvoltării cognitive am 
putea întreba pe profesori dacă nu cumva elevii de nivel secundar au probleme cu exercitarea empatiei şi toleranţei 
fiindcă considera foarte dificilă adaptarea la această abordare destul de diferită a predării/învăţării istorie. Aceste 
probleme pot apare şi atunci când profesorul de istorie se află la începutul tranziţiei de la o abordare a predării istoriei 
axată pe transmiterea de informaţii la cea care ar fi realizată pe principiul transdisciplinarităţii. Exemplele prezentate 
sunt instrumente euristice gândite să ilustreze puncte cheie din sursele istorice şi diferitele căi de introducere a unei 
dimensiuni mult mai multiperspectivale în educaţia istorică,  aceasta este mai mult o naraţiune despre 
multiperspectivitate în educaţia istorică decât o demonstraţie a utilizării multiperspectivităţii. De aceea vreau să închei 
reiterând câteva puncte care cred că trebuie ţinute minte de către profesori sau de autorii de manuale care au în plan 
adoptarea unei abordări mult mai multiperspectivale a istoriei. 

Multiperspectivitatea este, ca intenţie, mai pluralistă, inclusiva, integrativă şi comprehensivă decât abordările 
mai tradiţionale ale educaţiei istorice acceptate tradiţional în multe state post sovietice, care pot caracterizate drept 
monoculturale, etnocratice şi universaliste. Aceasta înseamnă că istoricii, profesorii de istorie şi elevii trebuie să 
evalueze dacă o descriere istorică care se bazează pe o serie mai largă de surse istorice, incluzând surse care poate au 
fost ignorate de majoritatea istoricilor şi să  asta evident dă mai multă dreptate perspectivelor tuturor acelora implicaţi în 
şi afectaţi de un eveniment dat şi mai completă este informaţia istorică. Bineînţeles profesorul trebuie să conştientizeze 
că aceasta nu înseamnă obligatorie că cu cât este mai multiperspectiuală o descriere istorică, cu atât este mai obiectivă şi 
este puţin probabil ca toate perspectivele incluse intr-o anumită descriere vor fi de greutate şi valoare egală. Profesorul 
trebuie să conştientizeze sensul cuvântului „perspectivă” este un punct de vedere limitat de poziţia persoanei care îl 
exprimă, fie că acea persoană este un participant, martor ocular, jurnalist sau istoric, fie că sunt limite fizice, de 
atitudine, culturale, tehnice sau profesionale.  

Predarea istoriei astăzi poate fi făcută mult mai multiperspectiuală şi mai puţin monoculturală, exclusivă şi 
universalistă printr-un conţinut istoric mult mai divers, utilizând o gamă mai largă de surse, oferind elevilor posibilitatea 
să citească descrieri contradictorii ale evenimentelor istorice. Multiperspectivitatea este numai o problemă cu referinţă 
la conţinuturile curriculum-ului şi a manualului de istorie, de utilizare a unei game mai largi de surse, este o problemă 
de susţinerea şi pregătire elevilor  de a gândi în termeni istorici asupra trecutului. In contextul didactic al educaţiei 
istorice, multiperspectivitatea intenţionează să-i introducă pe elevi în studiul unui proces/eveniment istoric de a le forma 
competenţa de a analiza dovezile (sau interpretările date acestora) relevante pentru un anumit eveniment sau proces 
istoric din perspectiva limitelor impuse de factorii fizici, de fidelităţile surselor din care sunt extrase dovezile, atitudinile 
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şi prejudecăţile acestora, motivaţiile, logica pe care o aplică, aşteptările şi prejudecăţile cu privire la alt cadru cultural şi 
tradiţiile care influenţează percepţiile şi interpretările acestora.  

Multiperspectivitatea este susţinută de de presupunerea fundamentală că elevii trebuie să înţeleagă faptul că 
oricine studiază trecutul trebuie să accepte şi să tolereze discrepanţe, contradicţii, ambiguităţi, voci opuse, jumătăţi de 
adevăruri şi puncte de vedere parţiale, subiectivităţi şi idei preconcepute. Această presupunere ar trebui să ghideze 
reflecţia noastră cu privire la tipurile de întrebări şi de exerciţii care ar trebui să însoţească orice surse care prezintă o 
multiplicitate de perspective istorice. 
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Partea I. 
Elaborările metodice la tema „Istoria Holocaustului şi educaţia toleranţei” pentru 

clasele gimnaziale şi licee. 
 

Sursele antisemitismului nazist 
Cuşnir Alla 
Profesor de istorie 
Liceul teoretic „Rambam” 
 
Lecţiile de istorie, educaţie civilă, evenimentelor extraşcolare.  
Obiective operaţionale: Elevii vor:  
- analiza documentele: „Legile  de la Nuernberg”, „Legea privind păstrarea sângerului arian şi demnităţii germane”; 
-  argumenta comportamentul propriu tolerant 
-  investiga caricaturile pe care sunt ilustrate „tipurile evreilor” 
-  exprima opinia personală privind problema antisemitismului nazist 
   
Etapele de activitate Activitatea profesorului Activitatea elevilor 
I.Evocare 
(2 min.) 

Anunţă tema, scopurile lecţiei, împarte 
clasa în 3 echipe  

Scrie în caiet  

II. Realizarea sensului  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuie documente, caricaturi.  
I grup citesc Documentul : „Legile de la 
Nuernberg”  (Anexa nr. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II grup citesc  „Din legea privind 
păstrarea sângelui evreiesc şi demnităţii 
germane” (Anexa nr. 2; Anexa nr. 3)  

 
 
 
III grup studiază Caricaturile (Anexa nr. 
4; nr. 5; nr. 6; nr. 7) 

I grup citesc documentul şi întocmesc 
posterul. 
1) în primele trei alineate se repetă 
cuvintele „sângele arian”. Ce concluzii 
putem face din repetările acestea? 
2) Care erau interdicţiile pentru evrei? 
3) Explicaţi semnificaţia interdicţiilor 
în privinţa evreilor. 
4) Explicaţi semnificaţia drepturilor 
evreieşti.  
II grup completează schema lui Venn  
1) Citiţi atent documentele;  
2) Comparaşi-le; 
3) Evidenţiaţi aspectele generale şi 
distinctive  
4) Scrieţi concluzia 
III grup Completează posterul, 
examinînd caricaturile,   
1) Ce concluzii elucidaţi examinînd 
caricatura dată? 
2) Ce aţi simţit? 
3) Pentru ce a pregătit propaganda 
fascistă poporul german?  
Fiecare grup prezintă posterele, 
schema.  
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III. Reflexie 
    (8 min.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propune să completeze schema „4 
semestre” 
 

Completează patru semestre 
  

Emoţiile mele 
- 
- 
- 
- 
 

Gândurile mele 
 
- 
- 
- 
- 
 

Legătura cu 
viaţa 
- 
- 
- 
- 

Experienţa 
obţinută 
- 
- 
- 
- 

 

Activitate individuală  Dictare istorică   
Tema pe acasă  Să povestească prietenilor, rudelor, celor 

apropiaţi despre cele auzite şi simţite la 
lecţie.  
Să noteze în agenda personală reflexiile 
proprii.  
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Anexa nr. 1 (pentru activitatea gr. I) 

Relaţiile între statul nazist şi evreii din Germania  

În primii ani de război foarte puţine persoane luau în serios propaganda antinazistă, realizată de către partidul 
naţional-socialist, alţii vedeau în ea simplă campanie electorală. Dar când naziştii au ajuns la putere ei nu 
erau mulţumiţi doar cu simplă propagandă, dar au introdus legi de stat antievreieşti. Politica nazistă 
antievreiască din Germania a fost repartizată în trei etape:  

Prima etapă – boicotul economic şi izolaţia socială. Anii 1933-1935.  

În luna aprilie 1933 a fost anunţat boicotul economic pentru toate întreprinderile evreieşti. Propaganda 
boicotului a fost realizată prin ziare, radio şi mitinguri publice împotriva evreilor şi care explicau societăţii că 
ea trebuie să fie protejată de evrei prin boicotarea magazinelor, uzinelor,  activitatea juridică şi medicală a 
evreilor. Peste o săptămână după anunţarea boicotului a fost publicată legea despre demisia din funcţiile de 
stat a tuturor „nearienilor”.  Avocaţii, medicii şi lectorii universitari care erau creştini în a treia generaţie la 
fel erau demisionaţi. În luna mai 1933 pe străzile Berlinului a fost aprins un rug din cărţile scriitorilor evrei. 
Au fost arse lucrările scriitorilor indezirabili care nu erau evrei. Europa nu a mai văzut un astfel de spectacol 
din evul mediu.  Evreii erau bătuţi chiar în străzi. Cetăţenii de onoare, evrei de origine, erau umiliţi şi obligaţi 
să execute lucrări nedemne. Profesorii râdeau şi umileau copiii evrei. Mulţi evrei au hotărât să fugă din ţară. 
În primii trei ani de conducere a naziştilor o pătrime din populaţia evreiască a Germaniei a plecat din ţară.  

Etapa a doua – legile antievreieşti în anii 1935-1938  

În luna septembrie 1935 în timpul congresului partidului nazist în Nuernberg au fost publicate două legi 
aprobate de către Reichstag şi cunoscute ca „Legile de la Nuernberg”. Prima lege, „Legea despre apărarea 
sângelui arian şi demnităţii germane”,– constata interdicţia de a încheia căsătorii între aceste două grupuri. 
Evreii nu aveau dreptul să ridice steagul Reich-ului şi să primească la serviciu servitori germani până la 45 
de ani. A doua lege, „Legea despre cetăţenii Reich-ului”, constata că doar cetăţenii Reich-ului pot pretinde la 
protecţia statului, iar cetăţean al Reich-ului este doar persoana în vinele căreia curge sânge arian şi care a 
demonstrat aceasta prin comportamentul său. Doar persoana aceasta are dreptul să slujească Reich-ului şi are 
drepturi politice. Conform regulilor publicate după „Legile de la Nuernberg”, în categoria legilor 
antievreieşti intra orice persoană care era evreu pe trei sferturi sau pe jumătate (trei sau doi strămoşi din 
generaţi a treia - evrei), care au fost căsătoriţi cu o evreică şi era adăugat la comunitatea evreiască.  

În locurile publice – transportul public, cafenele, cinema şi parcuri au fost introduse locuri speciale pentru 
evreii. Au apărut panouri speciale: „Intrarea cu câinii şi evreii este interzisă!” Pe casele private la fel au apărut 
panouri care comunicau că evreii nu au dreptul să intre.  

Etapa a treia – înăsprirea politicii antievreieşti de stat – „Noaptea de cristal” 

La sfârşitul lunii septembrie 1938 a avut loc un eveniment care a determinat mişcarea istoriei germane şi 
mondiale. Şefii de guvern din Anglia şi Franţa, Chamberlain şi Daladier, au venit la Munchen.  Ei au capitulat 
în faţa ameninţărilor lui Hitler şi au jertfit Cehoslovacia.  Winston Churchill a fost unul dintre persoanele care a 
caracterizat corect acordul de la Munchen ca un „eşec total şi definitiv”. Hitler a obţinut posibilitatea să 
realizeze liber planurile sale. Faptul acesta a afectat evreii. 

La 7 noiembrie 1938 un evreu tânăr Herschel Grynszpan l-a împuşcat pe Ernst vom Rath, al doilea secretar al 
consulatului german în Paris. Părinţii lui Grynszpan intrau în grupa evreilor cetăţeni polonezi, care au fost 
alungaţi din Germania cu două săptămâni înainte de aceasta. În noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1938 toată 
Germania a fost zguduită de un număr mare de pogromuri. Au fort arse sinagogile, au fost stricate vitrinele 
magazinelor evreieşti (de aici vine „Noaptea de cristal”), distruse apartamentele, jefuite casele evreieşti. 
Aproximativ 100 de evrei au fost ucişi, mii de persoane au fost rănite. Circa 30.000 evrei au fost evacuaţi în 
lagăre. Pogromurile acestea nu au fost o reacţie spontană la omorul săvârşit de către vom Rath, cum spuneau 
naziştii. Ele au fost planificate din timp, iar când au avut posibilitatea, ele au fost realizate sub conducerea 
ofiţerilor SS. Totul s-a întâmplat aproximativ cu un an înainte de război, în faţa întregii lumi, care nu a 
întreprins nici o măsură pentru a ocroti evreii.  

Pogromurile din „Noaptea de cristal” au marcat începutul perioadei grele pentru evrei, care încă au mai rămas 
în Germania. Ei au fost lipsiţi de posibilitatea de a lucra, deoarece din 1939 evreii nu aveau dreptul să lucreze 
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nicăieri. Multe persoane tinere au fost arestate şi trimise în lagăre de muncă, iar comunitatea evreiască trebuia 
să achite o sumă pentru paguba produsă în „Noaptea de cristal”.  Soluţionarea problemei evreieşti a fost 
transmisă în competenţa SS, care realiza foarte intensiv politica de emigrare totală a evreilor din Germania 
(până la începutul celui de al doilea război mondial din Germania au emigrat mai mult de 350.000 de evrei, iar 
în ţară au rămas 230.000 de evrei). Dar cel mai important lucru era atitudinea lui Hitler faţă de problema 
evreilor. În cuvântarea sa din 30 ianuarie 1939 el a dat de înţeles că soarta evreilor ţine de dezvoltarea generală 
a evenimentelor războiului ce se apropia. În septembrie 1939 armata germană a intrat în Polonia. A început cel 
de al doilea război mondial.  

 
Anexa nr. 2 (pentru grupul II) 

 

Din „Legea privind cetăţenia Reich-ului”: 

„Reichstag-ul a luat unanim hotărârea de a adopta legea următoare”:  

o Cetăţeanul Reich-ului… este doar acel cetăţean al ţării, în vinele căruia curge doar sânge arian, care a 
demonstrat prin comportamentul său dorinţa de a sluji poporului Germaniei şi Reich-ului.  

o Drepturile civile ale Reich-ului sunt dăruite prin înmânarea certificatului de cetăţenie a Reich-ului.   

o Doar cetăţeanul Reich-ului are drepturi depline politice în conformitate cu Constituţia. 
 

Anexa nr. 3 (pentru grupul II) 

Din „legea privind apărarea sângelui arian şi demnităţii germane”: 

„Înţelegând foarte bine că curăţenia sângelui arian, adică condiţia obligatorie pentru existarea rasei 
germane, cu o dorinţă profundă de a garanta existenţa veşnică a poporului german, Reichstag-ul a adoptat 
unanim legea următoare:  

Este interzisă căsătoria între evrei şi cetăţenii ţarii ariene sau a unei ţări apropiate după sânge. Căsătoria 
încheiată anterior, chiar dacă ea este încheiată peste hotare se consideră nevalabilă.   

- Sunt interzise legăturile extraconjugale între evrei şi cetăţenii ţării cu sânge arian sau sânge apropiat 
lui.  

- Evreii nu au dreptul să ridice steagul Reich-ului şi ţării şi să reprezinte culorile de stat. 

- Dar ei au dreptul să reprezinte culorile evreieşti. Guvernul supraveghează executarea acestui drept”. 
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Anexa nr. 4 

 
 
 
 
 

Anexa nr. 5 
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Anexa nr. 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Anexa nr. 7 
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Anexa nr. 8 
Dictare istorică 
 

Este adevărat că motivul antisemitismului a fost înfrângerea Germaniei în primul război mondial? Este 
adevărat că termenul antisemitism este rasism? Este adevărat că fasciştii identificau comunismul şi 
antisemitismul? 
Este adevărat că în anii 30 partidul naţional-socialist a fost cel mai mic în Germania? Este adevărat că antisemitismul a 
apărut în evul mediu? 
Este adevărat că în secolul XIX ura faţă de evrei era foarte răspândită printre intelectuali? 
Este adevărat că principiul de baza al teoriei rasiste a fost „curăţenia rasei”? 
Este adevărat că Hitler se considera pe el „antisemit terminat”? 

Este adevărat că antisemitismul distruge lumea? 
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Holocaustul-crimă împotriva umanităţii 

Maria Neamţu,  
Professor de  istorie grad didactic I,  
Liceul theoretic „Ştefan Vodă” 
Proiect didactic, propus pentru lecţii de istorie, ore de diriginţie,activităţi extracurriculare  

Forme de activitate:  
individuală, frontală,în grup,în perechi 
Mijloace de învăţămînt:manual, harta, fişe cu însărcinări , literatură suplimentară, imagini. 

Metode şi procedee:  
brainstorming,tehnica cercul, tehnica agrostih, proiectul de grup, 6 de ce? P.R.E.S. 
 
Obiective operaţionale: 
Elevii vor fi capabili: 

• Să definească noţiunile istorice :,, Holocaust”, ,,rasism”, ,,xenofobie”, ,,segregare”, ,,antisemitism”, cu ajutorul 
dicţionarului. 

• Să alcătuiască un discurs istoric referitor la fenomenul Holocaustului în baza literaturii  suplimentare.  
• Să aprecieze rolul lui Ion Antonescu în problema Holocaustului abordînd principiul multiperspectivităţii. 
• Să descrie soarta copiilor în cadrul Holocaustului. 
• Să-şi exprime opinia proprie privind Holocaustul. 

Literatura: 
Anton Moraru ,,Ştiinţa istorică în contextul intereselor politice”,pag. 109-119 
Pavel Moraru:,,Bucovina sub regimul Antonescu 1941-1944” 
Reviste şi ziare: 
Magazin istoric-august 2004 
Moldova noastră :,,Afacerea Holocaustului evreiesc în Moldova-Gheorghe Marinescu”. 
Contrafort:,,Chestiunea Holocaustului,cazul Republicii Moldova”-Igor Caşu 
Flux:,,Antonescu şi Holocaustul” 
Europa.md:,,Dennis Deletant despre problema Holocaustului în Basarabia,Bucovina şi Transnistria”. 
Wikipedia:,,Holocaust”. 
 

Etapele 
Lecţiei/timp/ 
Obiective 
operaţionale 

Activitatea profesorului 
 

Activitatea elevului 
 

strategii 
didactice 

Evocare 
3 min. 

Propun spre ateţia elevilor poemul 
pastorului  M.Niemoller, victimă a 
naziştilor . 
Ce mesaj sugereaza autorul? 
Ce sentimente aţi retrăit ? 

Elevii ascultă , meditează, 
comentează 

Brainstorming 

4 min. Aţi avut pentru acasă de realizat o 
schiţă , desen, imagine la temă. 
Acum vom face rotaţia desenelor: 
GR.1-Gr.2-Gr.3-Gr.4 
Timp de un minut încercaţi să 
explicaţi ce au redat colegii voştri. 

Elevii răspund. Tehnica : "Cercul" 
lucrul în grup  

1 min. Timp de un minut , individual în 
aiet, completaţi prin cuvinte- 
inonime noţiunea de ,,Holocaust”. 

Elevii completează 
individual în caiet . 

Tehnica 
semnificaţiei 
ascunse (agrostih) 

Realizarea sensului  Anunţ subiectul şi obiectivele 
lecţiei. 

Elevii notează în caiete.  

O1 
3 min. 

Atrag atenţia la noţiunile noi: 
rasism, xenofobie, segregare, 
antisimetism. 

Cîte un elev din grup citeşte 
explicaţia noţiunilor din 
dicţionar. 

Lucrul cu 
dicţionalul. 
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2 min 

Aţi avut de realizat pentru acasă un 
proiect de grup. Ce variantă de 
proiect aţi pregătit ? 

Elevii prezintă proiectul 
realizat (conform sarcinilor 
primite anterior ). 

Proiect de grup. 

O2 
 
O3 
 
O4 
 
 
20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5. 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflecţia 
Aprecierea elevilor 
1-3 min. 
 
 
Tema pentru acasa. 

Utilizînd informaţia din manualul 
de istorie şi alte surse suplimentare  
aţi realizat un proiect de grup.  
 
Vă rog prezentaţi. 
 
 
 
 
 
Repartizează la fiecare grup cîte o 
sarcină pe care elevii o realizează 
lucrînd cu literatura indicată la 
începutul proiectului, discutînd în 
grup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunţ sarcina : 
Individual timp de 5 minute 
exprimaţi-vă opinia privind 
fenomenul Holocaustului , ca crima 
împotriva umanităţii. Formulaţi o 
concluzie la tem:  Ce v-a 
impresionat cel mai mult la lecţia de 
astazi, raspunzînd la întrebarea- 
cheie: „De ce Holocaustul prezinta 
o crima împotriva umanităţii?” 
Aveţi pe masă fişa de autoevaluare. 
Apreciaţi-vă activitatea la lecţie. 
 
Comunicare la tema: „Aspecte ale 
Holocaustului în Basarabia”. 

Gr.1  „Holocaustul şi esenţa 
lui”. 
Gr.2 „ Fenomenul 
Holocaustului în Basarabia, 
Transnistria, Bucovina”. 
Gr.3 „Rolul lui  I. 
Antonescu în problema 
Holocaustului”. 
Gr.4 „Soarta copiilor în 
cadrul Holocaustului”.  
 
Analizează întrebarea şi 
îndeplinesc sarcina : 
Gr1.- De ce Holocaustul 
reprezintă crimă împotriva 
umanităţii? Gr.2- De ce a 
fost posibil Holocaustul? 
Gr.3- De ce este necesar să 
ne amintim de fenomenul 
Holocaustului? Gr.4- De ce 
trebuie prevenit un nou 
război? Elevii scriu în 
caiete, prezintă. 
 
Elevii meditează şi îşi expun 
opinia ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii completează fişa de 
autoevaluare . 
 
 
 
 
 

Revistă istorică. 
 
Emisiune televizată. 
 
 
 
Posterul. 
 
 
Posterul. 
 
 
 
 
 
Tehnica „ 6 de ce „ 
lucru în perechi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.R.E.S. 
(individual) 
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Anexă 
Cînd au venit... 
Întîi au venit după comunişti, 
Şi n-am zis nimic pentru că nu eram comunist. 
 
Apoi au venit după sindicalişti, 
Şi n-am zis nimic pentru că nu eram sindicalist. 
 
Apoi au venit după evrei,  
Şi n-am zis nimic pentru că nu eram evreu. 
 
Apoi au venit după mine- 
Şi-atunci nu mai era nimeni care să zică ceva pentru mine. 
(Martin Niemoller) 
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„De la soluţia problemei evreieşti” la „soluţia finală” – exterminarea evreilor din Europa” 
Cuşnir Alla 
Profesor de istorie 
Liceul teoretic „Rambam” 
Recomandat pentru lecţiile de educaţie civilă, activităţi extracurriculare 
Obiective operaţionale: Elevii vor: 

• explica termenii: Holocaust, genocid, fascism, teorie rasială   
• numi şi explica premizele şi cauzele Holocaustului  
• analiza documentele „Circulara lui Heydrich din 21 septembrie 1939 privind crearea ghetoului”; „Dispoziţia 

lui Heydrich din 23 iulie 1941 (despre lagărele de exterminare) 
• elabora legi, care nu vor admite genocidul  
• expune opinia proprie privind tema genocidului evreilor şi a altor popoare 

 
Etapele de activitate Activitatea profesorului Activitatea elevilor  
I.  Actualizarea 
(15 min.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunţă tema, obiectivele lecţiei; 
Discută cu elevii: 
1. Ce înseamnă  termenul Holocaust, 
genocid?  
 
 
 
2. Ce cunoaşteţi despre teoriile 
rasiale? 
3. Care sunt motivele apariţiei 
Holocaustului în cel de al doilea 
război mondial? 
 

Notează în caiete, răspund la întrebări, bazându-se 
pe cunoştinţele precedente.  
1.Exterminarea a 6 milioane de evrei în cel de al 
doilea război mondial; Exterminarea a unor grupuri 
anumite de populaţie conform principiilor rasiale; 
Şovinismul extremist   
2.Au apărut la sfârşitul sec. XIX. Propagă 
predominanţa rasei personale 
3.Naziştii au ajuns la putere; propagarea teoriilor 
rasiale; etichetarea evreilor prin  „Chipiul 
duşmanului”; dezlănţuirea celui  de al doilea război 
mondial  

Realizarea sensului  
 
(7 min.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10 min.) 
 
 

Împarte clasa în 3 echipe şi 
distribuie documentele, hărţile  
Gr. I, studiază „Circulara lui 
Heydrich din 21 septembrie 1939 
privind crearea ghetoului” (Anexa 
nr.1; nr. 4) 
Gr. II studiază  „Dispoziţia lui 
Heydrich din 23 iulie 1941  
(Anexa nr. 2) 
 
Gr.III Studiază hărţile  
(Anexa nr. 3, Anexa nr. 5) şi 
extrasul din documentul mărturiilor 
lui Kurt  Gerstein (mai 1945) 
(Anexa nr. 6) 
 
 
 
Propune să evidenţieze etapele 
„rezolvării definitive a întrebării 
evreieşti” şi să completeze tabelul.  
 
 
 
 

 
 
Gr. I- Compun un rezumat la tema: „Semnificaţia 
acestui document pentru situaţia evreilor în anul 
1939”.  
 
Gr. II - Compun un rezumat la tema: Din ce cauză 
anume documentul acesta este o etapă importantă în 
realizarea „rezolvării definitive a întrebării 
evreieşti”?  
Gr. III realizează sarcinile: 
1) Comparaţi hărţile şi contrapuneţi numărul de 
lagăre şi numărul persoanelor exterminate.  
2) Compuneţi un rezumat la tema. „De ce fasciştii 
ţineau în taină intenţiile sale?”  
Elevii prezintă rezultatele lucrului său în grupuri şi 
expun opinia grupului  

Etapă Cronologie Conţinut  
I etapă Sep.1939-

iulie 1941 
Crearea ghetourilor Nu 

sunt exterminări în 
masă a evreilor.  

II 
etapă 

iulie 1941 Exterminări în masă; 
Ascunderea probelor  

 

Reflecţia 
(min.) 
 
 

Propunem grupelor să elaboreze nu 
mai puţin de 3 legi, care au fi putut 
preveni Catastrofa.  
 

Elevii discută în grup şi prezintă rezultatele. 
Posibile răsounsuri: 
1) Să interzică teoriile rasiale  
2) Să permită în şcoli minorităţilor naţionale să 
înveţe în limba de stat  
3) Să adopte legea privind studierea în şcoli a 



26 
 

disciplinelor – Educaţia morală – Educaţia civică.  
Sarcini suplimentare  Anexa nr. 7  
Tema pe acasă  Să elaboreze individual sau cu 

membrii familiei variante de reguli 
de  comportament moral în familie, 
şcoală, societate.  

 

 
Anexele 

Anexa nr. 1 (pentru activitatea gr. I) 
Aveţi un extras din circulara secretă a lui Heydrich, trimisă la 21 septembrie 1939 comandantului Einsatzgruppen în 
Polonia.  
Citiţi textul documentului şi scrieţi semnificaţia lui:  
„Operaţia planificată, adică scopul final, trebuie ţinut în taină. Prima condiţiei de atingere a scopului final constă în concentrarea 
evreilor din satele şi oraşele mici în oraşele mari… 
Trebuie să avem grijă ca locurile de concentrare să fie situate în oraşele alături de nodurile feroviare sau cel puţin lângă căile 
ferate”.  
 

Anexa nr. 2 ( pentru activitatea gr. II) 

Apariţia ghetoului  
Noţiunea de ghetou o întâlnim pentru prima dată la începutul secolului XVI. Aşa se numea un cartier în Veneţia (Italia). 

Cartierul acesta îndepărtat de oraş cu un perete şi o poartă a apărut raionul care se numea „Ghetto Nuovo” („Turnătoria Nouă”). 
„Ghetouri” se numeau şi alte cartiere evreieşti în oraşele Europei. Cartierele acestea au fost create pentru evrei şi la dorinţa 
evreilor, care doreau să se îngrădească de lumea creştină şi să limiteze comunicarea cu ei doar la sfera economică.   

Ghetourile naziste difereau tare de celea „vechi” ghetouri din antichitate. În Europa în secolul XVI ghetouri erau locuri 
permanente pentru viaţa evreilor, unde se păstra cultura şi modul de viaţă specific pentru toată comunitatea lor. Ghetoul „nou”, 
creat de nazişti, a apărut pe cale de mutare forţată a evreilor şi a servit doar drept „staţie de etapă” pe calea de exterminarea. 
Ghetoul nu a fost prevăzut ca locuinţă permanentă pentru evrei.  

Ghetourile au fost create în oraşe cu un număr mare a populaţiei evreieşti, unde adăugător au fost aduşi şi alţi evrei din alte 
localităţi. Cartierele pentru ghetou, erau de obicei situate în raionale foarte sărace. Forte strâmte. Multe persoane au murit din 
cauza bolilor şi foametei. Ghetoul adesea era situat lângă intersecţia căilor ferate, care în continuare au fost folosite pentru 
transportarea evreilor în lagărele de exterminare.  

În luna octombrie 1939 a apărut primul ghetou în Polonia, în oraşul Petrokov, mai sud de Łódź. Primul ghetou mare a fost 
construit în oraşul Łódź în luna februarie 1940. În ghetou au fost aduse 160.000 evrei. Cel mai mare ghetou a fost în Varşovia. 
Pe 5 procente din teritoriul Poloniei locuiau atâţi evrei, că ei constituiau aproximativ 40% a populaţiei oraşului. Ghetoul era 
înconjurat cu un perete. El al fel era îngrădit şi cu sârmă ghimpoasă, care  separa raionul evreilor de polonezi. Contactele între 
raioane au fost interzise, era permisă doar ieşirea la serviciu. În caz că încălcau regulile, erau împuşcaţi pe loc. pe partea 
exterioară erau puse inscripţii: „Accesul interzis, loc afectat de epidemie”.  

Conform circularei lui Heydrich organizarea ghetourilor de către nazişti prevedea crearea în ghetou a unui organ 
executiv – Judenrat. Judenrat (primul sens, autoadministrarea evreiască) era un intermediator între conducerea germană 
şi evreii, care se preocupa de interesele evreilor. De obicei, membrii Judenrat realizau datoria lor obştească, făceau 
ordine la solicitarea evreilor, încercau să ajute evreii. Din păcate, ei nu întotdeauna reuşeau să realizeze obligaţiunile 
acestea duble: uneori membrii Judenrat erau în stare să preia responsabilitatea pentru soarta evreilor, uneori membrii 
Judenrat se sinucideau sau ştiau că încercările lor pentru a proteja evreii vor eşua, dar erau şi persoane care considerau 
scopul lor principal – slujirea germanilor. În primăvara anului 1941 peste doi ani după primirea instrucţiunilor tainice 
de la Heydrich, privind crearea ghetoului, toţi evreii Poloniei au fost concentraţi în pereţii ghetoului. A apărut o 
posibilitate de a începe pregătirea etapei următoare. Când războiul a atins raioanele nouă cu un număr mare de evrei – 
Uniunea sovietică şi ţările cotropite de ea în Polonia şi ţările Baltice – a venit rândul etapei a doua.  
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2. Etapa a doua a „rezolvării definitive” – exterminarea evreilor din Uniunea  Sovietică  
În luna iunie 1941 după ce Germania a cucerit practic toată Europa, Hitler a atacat Uniunea Sovietică. Înainte de începerea 
războiului în Uniunea Sovietică locuiau aproximativ 3 milioane de evrei, care au venit acolo între cele două războaie 
mondiale, aproximativ un milion şi jumătate de evrei pe teritoriul Poloniei de est şi ţările Baltice, ocupate de către Uniunea 
Sovietică în anii 1939-1940 şi aproximativ 300.000 evrei refugiaţi din Polonia, care  au venit în Rusia înainte de invadarea 
germanilor. Majoritatea evreilor locuiau la vestul Rusiei, în ţările Baltice, Bielorusia, Volâni, Ucraina şi Bucovina. Densitatea 
populaţiei evreieşti în raioanele acestea era foarte mare, ce a permis germanilor, care au ocupat teritoriul Uniunii Sovietice, au 
luat prizonierat sute de mii de evreii.     
La 22 iunie 1941 Germania a început realizarea „operaţiunii Barbarossa”: mai mult de două milioane de soldaţi germani au 
atacat Uniunea Sovietică. Armata rusească pierdea şi se retrăgea în toate direcţiile. Întreg teritoriu de la sud-estul Rusiei până 
la marea Neagră şi Baltică au fost ocupate de germani.  În toiul „operaţiunii Barbarossa”  Hermann Göring (ministrul aviaţiei 
şi economiei, organizatorul gestapou-urilor şi lagărelor de concentrare) a dat dispoziţii lui Heydrich, comandantul 
„serviciului de securitate”, care cu ajutorul forţelor speciale realiza măsurile de „soluţia finală a problemei evreieşti”, 
să folosească acţiuni nouă organizatorice şi economice cu scopul de a cuceri evreii de pe întreg teritoriu a Europei. A 
fost un semnal pentru exterminarea planificată a tuturor evreilor.  
Unităţile operaţionale erau responsabile pentru lichidarea în masă a evreilor. Teritoriul mare între marea Negară şi Baltică a 
fost împărţit între patru diviziuni „Einsatzgruppen”. Diviziunile au început să acţioneze imediat. Ele se mişcau foarte repede 
pe teritoriul frontului, cutreierau localitatea şi nimiceau fiecare evreu găsit. Omorârea evreilor pe teritoriul URSS a fost 
realizat în trei etape:   
1)Pe teritoriul URSS germanii au organizat ghetouri împreună cu Judentat. Peste un timp oarecare după crearea 
ghetoului, naziştii au început să scoată şi să omoare evreii în locurile situate în apropierea ghetoului. Majoritatea 
ghetourilor din Uniunea Sovietică au existat foarte puţin timp, câteva luni.  
2) Când evreii au cucereau un orăşel mic sau o localitate, ei nu creau în el ghetou, dar pur şi simplu adunau evreii 
într-o localitate nu tare îndepărtată de oraş şi omorau pe toţi.  
3) Erau localităţi, în care germanii creau consilii locale evreieşti din cinci – şapte persoane de origine evreiască respectate. 
Toţi evreii erau impuşi să se înregistreze în consiliu, după ce ei au fost trimişi chipurile în „lagărele de muncă”. Evreii slăbiţi 
îi fugăreau pe jos într-o localitate îndepărtată, îi puneau să sape gropi, îi impuneau să se dezbrace şi să se pună în rând cu 
pielea lângă gropile acestea. Atunci îi împuşcau şi trupurile moarte cădeau în groapă de parcă în mormânt.   
Germanii  omorau evreii în Polonia de est, ţările Baltice, în Bielorusia, Ucraina foarte minuţios, verificând totul şi conform 
unui sistem, aplicând metode sadice şi înăsprite. În Babii Iar alături de Kiev au fost împuşcaţi fără nici o pauză  timp de 
două zile – 29-30 septembrie 1941 – 33000 evrei. Era unicul loc din întreaga perioadă a Holocaustului, când au fost omorâţi 
atât de mulţi evrei într-o perioadă foarte restrânsă – timp de două zile – ca în Babii Iar, nici chiar în camerele de gazarea sau 
în cuptoarele din Auschwitz! 
Germanii se bazau pe antisemitismul tradiţional al ucrainenilor şi popoarelor baltice, care a fost suplimentar „încălzit” de 
sosirea comuniştilor, printre care erau mulţi evrei. Mulţi localnici au trecut pe partea fasciştilor pentru a extermina evreii. 
Aproximativ un milion şi jumătate de evrei din Uniunea Sovietică au fost exterminaţi de către nazişti şi complicii lor. 
Majoritatea evreilor au fost împuşcaţi, o parte din ei au fost omorâţi în camerele de gazare (gazele din ţevile de evacuare ale 
maşinilor). Diviziunile, care realizau operaţiunea pe teritoriul Uniunii Sovietice, au organizat 20 de maşini de gazare.  
Deci, concentrarea evreilor în ghetouri era doar etapa preliminarie în procesul de realizare a programului „rezolvării 
definitive”. În etapa următoare au participat subdiviziuni speciale, care activau nu doar pe teritoriul Uniunii Sovietice. 
Naziştii nu erau mulţumiţi şi au trecut la etapa următoare de realizare a planului – exterminarea evreilor din Europa.  
 

Anexa nr. 3 (pentru activitatea gr. III) 

Pe hartă sunt indicate lagărele de exterminare şi lagărele de concentrare.  
1. Compuneţi lista lagărelor de exterminare 
2. Atrageţi  atenţia la faptul  în ce ţară au fost concentrare lagărele de exterminare. Puteţi explica fenomenul dat 

 
Anexa nr. 4 (pentru activitatea gr. I) 

În faţă vedeţi dispoziţia lui Göring către Heydrichdin 23 iulie 1941. Documentul acesta era o etapă importantă în realizarea 
„soluţiei finale”. De ce?  
„Pentru a îndeplini cu succes sarcina din 24.07.1939, adică realizarea definitivă î întrebării evreieşti aplicând deportări,  eu cred 
că este necesar să obţinem o coordinare a acţiunilor. Eu vă transmit toate împuternicirile necesare pentru soluţia finală a 
problemei evreieşti în toate raionale influenţei germane în Europa… Mai mult ca atât, vă rog să compuneţi un plan general, ce 
ţine de organizare, acţiuni şi mijloace, necesare pentru realizarea „soluţiei finale a problemei evreieşti”. 
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Anexa nr. 5  ( pentru activitatea gr. III) 

 

 



Anexa nr. 6 (pentru activitatea gr. nr. 3) 
În faţă aveţi un extras, care descrie sosirea în lagărul Bergen-Belsen a „partidului” evreilor, care trebuie să fie 
exterminat. Extrasul dat este luat din mărturiile ofiţerului SS Kurt Gerstein, care el le-a depus americanilor în luna mai 
1945.  
Citiţi extrasul şi încercaţi să răspundeţi la întrebarea: de ce în momentul formării următorului partid de evrei pentru a fi 
trimişi la exterminare, naziştii ţineau în taină intenţiile lor? 
"...Lângă staţia de cale ferată este situat o baracă mare, aşa numitul vestiar, iar în el era un ghişeu pentru predarea 
lucrurilor preţioase. După ea era o cameră cu 100 scaune – frizerie. După ea era o alee mică de mesteceni 
înconjurată cu un gard dublu de sârmă ghimpoasă cu indicatorul: „Baia”, după ea se vedea ceva care semăna cu o 
baie cu o floare de priboi la intrare.     
Printr-un difuzor puternic se auzeau rodinele: „Dezbrăcaţi-vă… Predaţi lucrurile preţioase la ghişeu…” A început 
procesiunea… ei mergeau pe alee, bărbaţi, femei, copii goi… În marginea aleii sta un ofiţer SS zdravăn. El explica 
tuturor foarte amabil: „Nimic nu se va întâmpla. Doar trebuie să respiraţi mai profund în camerele acestea. Aceasta 
măreşte plămânii. Respiraţia aceasta este necesară pentru nimicirea bolilor şi epidemiilor…” Camerele se umplu. 
700-800 persoane pe suprafaţa de 25 de metri pătraţi… Peste 32 de minute toţi au murit…” 
Anexa nr. 7 (pentru activizarea clasei) 
 Scopul activităţii date – să provoace interesul elevilor faţă de tema examinată.  Presupunem că aceasta este posibil 
cu ajutorul comunicării emoţionale între profesor şi elev. Aceasta nu este o activitate simplă, dar o metodă cu ajutorul căreia 
noi putem atrage atenţia la perceperea temei Shoah şi a forma atitudinea faţă de ea.  
SLĂBICIUNEA – EXERCIŢII FIZICE, durata lecţiei: 30 minute  

Desfăşurarea: 
1. Prezentatorul împarte participanţii în echipe câte 7 persoane.  
2. Câte un voluntar din fiecare echipă să culcă pe podea, iar ceilalţi îl ţin, dar nu depun eforturi, doar ca el să 

nu se poată scula în picioare. Voluntarii din fiecare echipă pot să se schimbe ca toţi participanţii să 
participe la lecţie.  

3. La sfârşitul lecţiei profesorul discută cu elevii, în cadrul căreia prezentatorul stimulează ca elevii să 
povestească despre sentimentele lor. Lucrul acesta se referă la persoanele care au încercat să se ridice, şi la 
celea care îl ţineau.  

4. Prezentatorul explică elevilor scopul lecţiei şi discută cu ei simţul de slăbiciune prin care ei au trecut, şi 
alătură aici tema Holocaustului.   

Activitate 2 DOSARUL LUI  JITZCHAK WITTENBERG (joc de rol) 
Evenimentul acesta a avut loc în ghetoul din Vilnius. La 15 iulie 1943 în diferite raioane a ghetoului au fost 
organizate adunări extraordinare şi planificate, la care se rezolva întrebarea: să-l predea sau nu pe Jitzchak 
Wittenberg, conducătorul activităţii ilegale. Închipuiţi-vă că sunteţi membru al ghetoului.  

1. Fiecare trebuie să intre în una din cele trei grupuri:  
1) membrii activităţii ilegale; 
2) membrii din conducerea ghetoului; 
3) locuitorii ghetoului. 
2. Fiecare grup va discuta dilema, va întocmi un proces-verbal şi va lua o decizie. După aceasta ei vor alege un 
reprezentant, care va comunica decizia grupului.  

3. Apoi organizaţi o adunare generală a ghetoului, la care reprezentanţii grupelor vor prezenta exemplele 
lor şi vor comunica decizia luată în grup. Organizaţi votare generală la întrebarea: să-l predea pe Wittenberg 
fasciştilor sau nu.  
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Ghetourile în cel de al doilea război mondial 
Cuşnir Alla 
Profesor de istorie 
Liceul teoretic „Rambam” 
Lecţiile de istorie, educaţie civilă, activităţi extracurriculare. 
Obiectivele lecţiei:    
- de a explica fenomenul istoric „viaţa în ghetou”  
- de a arăta condiţiile de viaţă din ghetou  
- de a numi formele de rezistenţă în ghetou  
- de a-şi exprima opinia personală în privinţa distrugerii naţiunii evreieşti  
 
Etapele de 
activitate 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

I. Actualizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunţă tema, scopurile lecţiei   
 
Propune elevului să povestească 
despre viaţa în ghetou în baza 
exemplului ghetoului din 
Chişinău (Sarcină preventivă 
conform conţinutului; Anexa 
nr. 8)  

Scriu în caiete  
 
 
Ascultă povestirea şi completează schema –păianjen  
(lucru în perechi). Schema nr. 1   
 

Realizarea sensului  Împarte clasa în 3 echipe. 
Spune sarcina pentru lucru în 
echipe   
 

Gr. I  
Citesc textul (Anexa 1) 
- Arătaţi condiţiile de viaţă în 
ghetou, care au fost create 
pentru nimicirea evreilor 
- Arătaţi condiţiile de viaţă în 
ghetou, care distrug demnitatea 
umană 
- Arătaţi condiţiile de viaţă în 
ghetou, care reînvie 
personalitatea. 
  

Gr. II 
- Citesc textul (Anexa 2) 
- Numesc formele de rezistenţă 
în ghetou  
- Analizează consecinţele 
rezistenţei din ghetou  
 

Gr. III 
- Citesc textul (Răscoala din 
Treblinka) 
- Examinează minuţios harta  
- Povestesc despre răscoală şi 
adaugă informaţie din hărţi.  
- alcătuiesc algoritmul răscoalei  

Citesc; analizează; completează posterul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completează posterul  
 
 
 
 
 
 
Completează posterul  

Reflexie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propune grupelor să compună 
întrebări  
Gr. 1. Ce întrebări doriţi să 
puneţi prizonierilor din ghetou? 
Gr. II. Ce întrebări doriţi să 
puneţi participanţilor 
rezistenţei? 
Gr. III. Ce întrebări doriţi să 
puneţi tiranilor lor? 
  

Compun 2-5 întrebări. 
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Tema pe acasă  Scrisoare liberă. Scrieţi în 
agenda voastră ce fel de 
experienţă de viaţă ai obţinut 
din tema aceasta.  
 

 

 
Anexele la temă: „Ghetoul în timpul celui de al doilea război mondial” 

 
Schema №1  

 
 
Schema № 2 
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Anexa nr. 1 (pentru lucrul gr. I) 

Viaţa cotidiană în ghetou. Lupta pentru existenţă  

O viaţă în disipare, cu multe umilinţe şi goană, a concentrat în evrei o energie puternică vitală şi i-a învăţat să se adapteze la 
cele mai grele condiţii. Aşa si acum, sub conducerea naziştilor, în condiţii foarte severe, evreii nu au pierdut voinţa de viaţă, 
care i-a ajutat o parte din ei să reziste până la sfârşitul acestei perioade de groază. În ghetouri a fost format un sistem ramificat 
de ajutor reciproc. În afară de cantine publice organizate de către Judenrat (administraţia evreiască), a fost creată o reţea de 
grupuri voluntare care ajutau cu mâncare şi îmbrăcăminte, căutarea locuinţelor şi luptau cu epidemiile. Oamenii din ghetou 
sufereau de foamete, oamenii căutau coajă de cartofi în rămăşiţe. Aprovizionarea a devenit cel mai important lucru, locuitorii 
ghetoului nu puteau exista fără livrarea adăugătoare de produse alimentare. Existau câteva moduri conform cărora produsele 
au fost introduse pe teritoriul ghetoului în mod ilegal: prin găuri mascate în pereţii caselor, peretele din spate a cărora era 
situat în partea poloneză, peste gardul din sârmă ghimpoasă şi chiar peste poartă. În livrarea de contrabandă a produselor 
alimentare erau remarcaţi copiii, care au devenit maturi pretimpuriu. Mici şi ageri, ei puteau trece foarte uşor prin locuşoarele 
ascunse în pereţi, pe mulţi din ei i-au prins şi ei au plătit cu viaţa pentru faptele acestea.   

Aspiraţia de a supravieţui se vedea şi în încercările permanente a oamenilor din ghetou să se ascundă în adăposturi şi să scape 
de „selecţie” pentru a fi trimişi în lagăr. Era practic imposibil să fugi din ghetou, din acest motiv evreii se ascundeau în 
refugiile subterane, buncăre şi alte adăposturi de pe teritoriul ghetoului, numai să nu-i vadă germanii şi complicii lor. În 
pofida faptului că naziştii au interzis ca evreilor să le fie oferit ajutor medical, în ghetou a fost organizat serviciul medical 
evreiesc. Lucrau spitale, medicii, persoanele apropiate aveau grijă de rudele lor riscând cu viaţa. Mai mult decât atât, au fost 
organizate investigaţii teoretice şi de laborator ale bolilor cauzate de foamete pentru a înţelege, ce fel de măsuri trebuie de 
întreprins pentru a prelungi viaţa omului în condiţii de subalimentare îndelungată.   

Activitatea cultural-educativă  

Lupta pentru viaţă se manifesta nu doar prin aspiraţia de a supravieţui fizic, dar şi prin activitatea distractivă moral-iluministă.  

În primele zile de ocupaţie toată activitatea publică, religioasă sau artistică a evreilor a fost interzisă, iar şcolile au fost 
închise. Măsurile acestea au fost o parte integrantă a proiectului cu scopul de a suprima evreii, şi în acelaşi timp ei nu 
primeau mâncare şi erau istoviţi fizic. Profesorii predau în taină.  Timp de o perioadă foarte scurtă evreilor le-a fost permis să 
deschidă şcoli profesionale în ghetouri; ele au servit drept pretext de a ascunde activitatea vastă  şcolară. Dar când totuşi au 
interzis educaţia profesională, copii învăţau în grupuri mici acasă. Lecţiile erau foarte stresante şi tensionate, toţi se temeau de 
ofiţerii SS care organizau goane.  

Şi totuşi, programele de învăţământ conţineau chiar şi examenele de absolvire! În ghetoul de la Varşovia profesorii 
universitari au organizat cursuri de perfecţionare la nivel academic. În ghetoul Lodzi a activat o universitate populară la care 
erau 10 facultăţi. Lecţiile se predau în ieşive pe ascuns, unde studiau Tora.  

Viaţa culturală în ghetou era multilaterală: cluburi, cenacluri literare, coruri, seri de declamaţie. Au fost create teatre şi 
orchestre. La ghetoul din Varşovia existau 4 teatre. La ghetoul din Wilno a fost creat un muzeu, unde au fost expuse lucrările 
pictorilor localnici. Au fost scrise multe poezii frumoase în idiş, în limba poloneză şi în ivrit. Oamenii aveau grijă mare de 
cărţi, deoarece germanii au interzis vânzarea lor şi activitatea bibliotecilor publice. În pofida tuturor interzicerilor bibliotecile 
ascunse continuau să activeze; oamenii editau ziare, broşuri şi diferite publicaţii în secret.  

Viaţa religioasă în ghetou nu s-a oprit, deşi foarte rar ea se petrecea în secret, de exemplu, rugăciunile şi studierea Torei. În 
majoritatea ghetourilor sâmbăta şi zilele de sărbătoare erau zile lucrătoare, dar evreii se străduiau, după posibilităţi, să 
respecte poruncile şi să sărbătorească sărbătorile.  

Au fost create case de copii. În ghetoul din Varşovia au fost în jur la 30 de case de copii. Printre casele acestea a fost şi casa 
de copii, directorul căreia era Janusz Korczak (Henryk Goldszmit), un medic vestit, care a devenit vestit datorită 
cărţilor sale pentru copii şi metodicii sale de educaţie. Când a început trimiterea din ghetoul din Varşovia în lagărul 
Treblinka, orfanii lui Korczak au fost primii. Datorită popularităţii sale Korczak putea să-şi salveze viaţa; dar a 
refuzat să lase discipolii săi. El mergea înaintea coloanei din 200 de persoane pe străzile oraşului mişcându-se în 
piaţă, unde ei au urcat în vagoanele trenului de moarte care mergea în Treblinka. 
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Anexa nr. 2 (pentru activitatea gr. II) 

Mişcarea de rezistenţă  

Activitatea ilegală şi răscoalele din ghetou  

Mişcările tineretului în ghetou au organizat o activitate clandestină chiar în primele zile de ocupaţie. Liderii mişcărilor 
acestea au înţeles foarte repede că de data aceasta este vorba nu despre goană şi opresiune, şi nu despre pogromul următor, ci 
despre un program de nimicire totală a poporului. Oamenii tineri care au împlinit 20 de ani nu am permis ca mascarea nazistă 
să-i mintă şi priveau toate celea din jur foarte real.  

Ei erau nevoiţi să aleagă: să întreprindă acţiuni militare pe teritoriul ghetoului (răscoală) sau în pădurile din apropiere (ca o 
parte de mişcare a partizanilor)? O parte din tineret a plecat la partizani, iar cealaltă a rămas să lupte în ghetou.  

Rezistenţa evreiască s+a manifestat în timpul nimicirii în masă. Tineretul evreu a dat prima lovitură la 18 iulie 1942 în 
ghetoul din Nesvij alături de Wilno, atunci când a fost planificată lichidarea ghetoului. Persoanele revoltate aveau o 
mitralieră furată pe părţi de către fetele care curăţeau armele poliţiei locale. Au decedat practic toţi. Unele persoane au reuşit 
să fugă în satele vecine. Concomitent au avut loc răscoale în Klioţk, în ghetoul din Lahva la Estul Poloniei şi în ghetoul 
Tulcin în centrul Volâni.  

În Wilno ilegaliştii aruncau în aer trenuri, coloane de tancuri şi depozite cu muniţie. Primul tren german nimicit în Letonia a 
fost aruncat în aer de către o femeie. În ghetoul Kovno activa o organizaţie ramificată care a realizat multiple operaţiuni de 
desant, iniţial în ghetou, iar mai apoi şi în afara lui, împreună cu trupele de partizani care li s-au alăturat. La 25 iunie 1943 
activitatea ilegală a realizat o operaţiune în ghetoul Censtohova. După câteva ore de luptă au decedat toţi. Ghetoul a fost 
aruncat în aer. La 15 august 1943 a început răscoala în ghetoul Belostok. Pentru reprimarea răscoalei a câtorva sute de 
persoane tinere germanii au folosit tancuri, artilerie şi aviaţie. Lupta a durat câteva zile. Rezultatul a fost hotărât anticipat. 
Toţi oamenii au murit, neluând în consideraţie câteva persoane care au fugit în pădure. Ghetoul a fost distrus.  

 Cea mai lungă istorie a rezistenţei evreieşti a fost cea din ghetoul din Varşovia; a fost prima răscoală de masă în Europa 
ocupată, o răscoală fără nici o posibilitate de retragere, fără şanse pentru succes, ci doar pentru salvarea demnităţii evreieşti.  

În ajunul sărbătorii Pesah, 19 aprilie 1943, naziştii au intrat în ghetou pentru a întreprinde ultima „acţiune”* (aşa se numeau 
goanele periodice organizate de către ofiţerii SS pe străzi şi în case cu scopul de a mai trimite încă o partidă de evrei în 
lagărele de exterminare). Din jumătate de milion de evrei din ghetoul din Varşovia au rămas în jur la 56 de mii. Ghetoul a 
pierit. Majoritatea locuitorilor au coborât în buncăre. Generalul SS Strop era cel care comanda trupele germane. Era în vârstă 
de 48 de ani, veteran al luptelor din Polonia şi URSS, ostaş cu o mare experienţă militară. La dispoziţia lui se afla un  
batalion blindat, trei batalioane de poliţişti, artilerie grea, subdiviziuni de genişti şi unităţi ucrainene şi poloneze. Împotriva lui 
era răscoala sub conducerea lui Mordechai Anielewicz în vârstă de 28 de ani. La dispoziţia lui erau aproximativ o mie de 
ostaşi tineri fără experienţă militară, înarmaţi doar cu trei mitraliere uşoare, câteva sute de grenade şi substanţe explozive.   

Germanii au fost uimiţi de puterea focului care a fost năpustit de pe acoperişurile caselor şi ei s-au retras cu pierderi. Strop, 
având la dispoziţie tancuri şi artilerie, a ales o tactică bine organizată: de a   nivelat ghetoul cu pământul, raion după raion, 
casă după casă. La 8 mai  a fost cucerit  buncărul, în care se afla Mordechai Anielewicz. O parte din ostaşi s-au sinucis, alţii, 
inclusiv comandantul răscoalei, au fost otrăviţi cu bombe cu gaz pe care naziştii le-au aruncat în buncăr.  La 16 mai Strop a  
comunicat că „cartierul evreiesc din Varşovia nu mai există”. Operaţia s-a terminat cu explozia sinagogei mari. Doar câţiva 
luptători au reuşit să treacă prin tuburile de canalizare în partea non-evreiască a oraşului.  

Răscoala din ghetoul din Varşovia a devenit un simbol al eroismului evreiesc în timpul catastrofei pentru toată lumea.  
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Anexa nr. 3 (pentru activitatea gr. III) 

Răscoalele în lagărele de exterminare  

Răscoalele au fost organizate în trei lagăre de exterminare: Treblinka, Sobibor şi Auschwitz.  

Răscoala din Treblinka  

În lagărul acesta au fost nimiciţi 700.000 de evrei. În vara 1943 au rămas în jur la 900 de evrei, care au hotărât să organizeze 
o răscoală. Planul era următorul: de a obţine muniţii la depozitul de arme, de a le repartiza grupelor de luptători, a ocupa 
poziţiile de luptă, în primul rând de a nimici germanii, care vor veni în atelier, apoi a ataca garda, a arunca în aer lagărul, a 
tăia linia de telefonie şi de a fugi din lagăr în pădure. Începutul răscoalei a fost stabilit pe 2 august 1943. În ziua stabilită totul 
mergea conform planului, însa doar până laprânz. Folosind o copie de cheie, prizonierii au luat armamentul din depozit şi l-
au distribuit celor revoltaţi. Pentru a ascunde intenţia de răscoală, ei au fost nevoiţi să împuşte un neamţ, fapt care a 
semnalizat începutul răscoalei, dar mai devreme decât a fost planificat. Prizonierii s-au aruncat spre gard. Aproximativ 
jumătate din cei care au fugit, au decedat în schimbul de focuri, câteva zeci au rămas în lagăr şi circa 400 de prizonieri au 
ajuns în pădure. Dar germanii au înconjurat pădurea şi au prins mulţi fugari. Au rămas în viaţă doar 70 de persoane. După 
răscoala aceasta germanii au lichidat lagărul din Treblinka şi toţi evreii din el.   

Răscoala din Sobibor  

La 14 octombrie 1943 a început răscoala în lagărul de exterminare Sobibor. Alexandr Peciorski, evreu din Rostov, prizonier 
sovietic,  a organizat răscoala. Peciorski planifica să nimicească conducerea lagărului, unul câte unul, folosind punctualitatea 
germanilor. Toţi croitorii, ciubotarii şi depozitarii lagărului au fixat pe data de 14 octombrie la o oră anumită, cu un interval 
de 15 minute, întâlniri cu reprezentanţii SS cu scopul de a lua măsurile pentru a coase îmbrăcăminte de iarnă şi cizme. 
Fiecare din ofiţerii SS a venit la ora stabilită. Fiecare a fost întâlnit cu o lovitură de topor în cap. Timp de jumate de oră toţi 
comandanţii răscoalei aveau pistoale şi o mitralieră. Peciorski a ordonat să fie stricate lacătele şi să fie luată muniţia din 
depozit.  

Prizonierii au început să fugă, în pofida faptului că paznicii ucraineni împuşcau mereu. Din cele 300 de persoane circa 100 au 
reuşit să ajungă la partizani şi să rămână cu ei. Doar 30 dintre ei au supravieţuit până la victorie.  

Răscoala din Auschwitz - Birkenau  

În octombrie 1944 în Auschwitz s-au răsculat membrii „Sonderkommando” (grupuri de prizonieri care scoteau cadavrele din 
camerele de gazare în crematoriu; înainte de expediere în crematoriu de pe cadavre scoteau inelele de aur, dinţii de aur, tăiau 
părul femeilor). Persoane din grupul „Sonderkommando” au aruncat în foc câteva persoane SS şi au detonat cu dinamita 
unul din crematorii. Evreicele care lucrau la uzina de armament din  Auschwitz au fost cele care au adus dinamita.  

În lagăr a fost dată alarma, oamenii din „Sonderkommando” care s-au împrăştiat prin lagăr, au fost prinse şi omorâte câte 
unul.  
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Anexa nr. 4 (pentru activitatea gr. III) 
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Anexa nr. 5 (pentru activitatea gr. III) 
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Anexa nr. 6 (pentru activitatea gr. II) 

Priviţi o foaie volantă, răspândită de către activiştii mişcării ilegale evreieşti în ghetoul Wilno la 1 ianuarie 1942.  

Citiţi foaia volantă, cu ce scop le distribuiau ei?  
„Tineretul evreu, nu permite să fii dus în eroare. Din optzeci de mii de evrei din Ierusalimul Lituanian [Wilino]” au 
rămas în viaţă doar zece mii. Ei ne-au luat părinţii, fraţii şi surorile în faţa noastră. Unde sunt sute de bărbaţi răpiţi 
pentru lucru de către „răpitorii” lituanieni? 
Unde sunt femeile goale şi copii care au fost duşi în noaptea de groază din cauza  provocării? 
Unde sunt evreii din ziua judecăţii? 
Unde sunt fraţii noştri din al doilea ghetou? 
Nimeni din cei care au fost scoşi după poarta ghetoului nu s-a mai întors. 
Toate drumurile gestapo-ului duc în Ponarî, iar Ponarî înseamnă moarte!  
Cei care aveţi dubii! Nu vă faceţi iluzii! Copiii, bărbaţii şi femeile voastre nu mai sunt. Ponarî nu este lagăr, toţi au 
fost împuşcaţi acolo.  
Hitler planifică să nimicească toţi evreii Europei.  
Evreii Lituaniei au fost primii în rândul acesta. Noi nu vom merge ca nişte oi, ca nişte oi pentru a fi jertfite! 
Da, noi suntem slabi şi lipsiţi de apărare. Dar unicul răspuns duşmanului este rezistenţa.  
Fraţi! Mai bine să murim în luptă, decât să rămânem în viaţă din mila ucigaşilor. Să opunem rezistenţă! Până la 
ultima răsuflare”.  
 

Anexa nr. 7  (pentru activitatea gr. I) 
Priviţi două fragmente care descriu cum evreii luptau cu greutăţile vieţii în ghetou.   
Citiţi fragmentele. Care a fost răspunsul evreilor la oprimarea naziştilor?  

1. Despre viaţa religioasă din ghetou: 

"... În onoarea celor care respectau poruncile, e de menţionat că în scurt timp după ordinul emis, ei şi-au revenit şi iarăşi 
au deschis casele de rugăciune, se rugau deschis şi acolo învăţau Mişna şi Ghemara... Să menţionăm un epizod care a 
avut loc în ghetou. Anul acesta s-au adunat minianim pentru rugăciunile Zilelor de groază, şi unul din ele este minian a 
fost şi în spital. Iată şi Ziua Judecăţii, când cantorul şi toată comunitatea se rugau la spital... când s-a auzit un zvon că doi 
paznici vin la spital... Părea că sunt zilele de inchiziţie în Spania şi oamenii într-o clipă şi-au ascuns urmele „slujbei 
măreţe”: au acoperit aroi-codeş, au stins lumânările, au ascuns cărţile cu rugăciuni, iar persoanele care se rugau s-au 
ascuns într-o cameră separată. Cei doi au mers un oarecare timp prin spital şi nu au găsit nimic suspicios. Când au plecat 
ei, toţi cei care s-au adunat, au pus totul la locurile lor şi au continuat să se roage...” 

2. Despre educaţia în ghetou:  

„...Şi profesorii şcolilor de înainte de război au fost foarte miraţi când au văzut pe scările „clasei” noastre pe 
profesorul de fizică cu un microscop subţioară şi cu tot laboratorul în buzunarele paltonului şi pantalonilor. O mare 
taină era pentru copii cum şi de unde profesorul aduce totul...” 
„Itzhak Katzenelson era amator de cânt. Chiar şi atunci când eram obosiţi, şi el la fel era foarte obosit, totuşi ne 
învăţa să cântăm în ebraică, de obicei melodii pe versurile lui”. Cu o energie inepuizabilă el încerca să ne împartă şi 
nouă din dragostea sa faţă de limba ebraică, Tanah, şi cântece....”. 
 
Anexa nr. 8  

Chişinău  
 

La 6 aprilie în Chişinău a fost organizat un pogrom evreiesc straşnic. Drept motiv a servit calomnia din Dubăsari, 
iar  organizatorul lui  a fost redactorul revistei antisemite  „Basarabianul”, P. Cruşevan, care a publicat în revistă 
articole antisemite răutăcioase, precum şi ofiţerul Levendal.  În calitate de pogromişti erau de obicei moldovenii, şi 
ruşii care au venit special la Chişinău cu scopul acesta. Grupurile evreieşti de autoapărare sub conducerea lui J. 
Bernstein-Cohen au fost dizolvate de către poliţie şi trupe, iar participanţii au fost arestaţi. Teroarea pogromului de 
la Chişinău (au fost omorâte 49 persoane, rănite 586, strivite mai mult de o mie de case şi magazine evreieşti) au 
tulburat opinia publică a Europei şi americii, şi, pentru persoanele care au suferit, din toate colţurile lumii venea 
ajutor. Cazul pogromului a fost examinat în şedinţă specială în prezenţa Palatei Judecătoreşti din Odesa la sfârşitul 
anului 1903 şi începutul anului 1904. Pogromiştii care au fost recunoscuţi vinovaţi, au primit pedepse foarte uşoare. 
Haim Nahman Bialik a scris un poem după pogromul evreiesc „Be-ir ha-harega” („Povestirea despre pogrom”), 
V.G. Korolenko scria în eseul „Casa nr. 13”, L. Tolstoi a exprimat condoleanţele victimelor pogromului şi a învinuit 
conducerea ţaristă în provocare directă. În luna octombrie 1905 un val de pogromuri care a copleşit Rusia, a ajuns şi 
la Chişinău, în timpul căruia au fost omorâţi 19 şi răniţi 56 de evrei. Grupurile de autoapărare evreieşti au opus 
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rezistenţă. Pogromurile şi scăderea generală a  prosperităţii evreilor din Basarabia au dus la migraţiunea sporită a 
evreilor din Chişinău şi încetinirea creşterii populaţiei evreieşti din oraş (în 1910 erau circa 52 mii de persoane).  
La 16 iulie trupele germano-române au ocupat or. Chişinău. O parte a populaţiei evreieşti a reuşit să se evacueze. La 
17 iulie subdiviziunea Einsatzgruppen „D” şi o parte a jandarmeriei române au nimicit 14 mii de bărbaţi evrei. La 1 
august au fost selectaţi pentru lucru  450 de băieţi tineri şi fete; 411 din ei au fost împuşcaţi în câteva zile. Sub 
pretextul de a trimite la lucru, au adunat 500 persoane, 300 dintre ele au fost împuşcate. La 25 iulie comandantul or. 
Chişinău a emis ordinul privind crearea ghetoului. Evreii au primit două zile pentru mutare. Conform documentelor 
româneşti la 11 august în ghetou au fost aduse 10 578 persoane. La mijlocul lunii septembrie 1941 numărul 
prizonierilor din ghetou a crescut. În ghetou au fost aduşi evreii din localităţile apropiate. Aici se aflau 11 525 
persoane. De la 5 august evreii din Chişinău erau obligaţi să poarte ca semn de distincţie steaua lui David. La 
sfârşitul lunii iulie conducerea română a creat un comitet evreiesc, compus din 22 „evrei intelectuali”. Doctorul G. 
Landau a fost conducătorul lui, iar în calitate de adjunct a fost numit avocatul A. Şapiro. Comitetul se ocupa de 
pregătirea mâncării, preparând câte 200 de prânzuri pe zi. La 11 septembrie a fost deschisă o casă de copii pentru 28 
de orfani. În luna octombrie 1941 după lichidarea unei părţi de prizonieri, conducerea română a început deportarea 
evreilor în Transnistria. Comunitatea evreiască a României şi comitetul evreiesc încercau să amâne deportările. 
Doctorul G. Landau a refuzat să ofere listele evreilor care trebuiau deportaţi şi s-a sinucis împreună cu soţia sa. 
Adjunctul lui, A. Şapiro, înainte de lichidarea ghetoului, în taină, îmbrăcat în uniforma ofiţerului român a venit la 
Bucureşti şi a încercat să anuleze ordinul de deportare a evreilor cu ajutorul comunităţii evreieşti din România. Dar 
ministrul afacerilor interne M. Antonescu a acceptat să lase la Chişinău doar o sută de evrei botezaţi. Deportarea a 
avut loc în condiţii grele. Oamenii mergeau mai mult pe jos. Doar ultimele partide de deportaţi au fost trimise cu 
carurile. Majoritatea lor au murit pe drum. Deci, din 2500 de evrei din Chişinău trimişi în lagărul de exterminare 
Domanevka din regiunea Odesa, au ajuns doar 160 de persoane; restul au murit pe drum de frig, foamete, boli sau 
au fost nimiciţi de jandarmii români. În ghetoul din Chişinău activa mişcarea de rezistenţă. A fost creat un centru 
clandestin, membrii căruia erau în mare parte evrei. B. Deici, unul din conducătorii catacombelor, a creat un grup de 
atac în ghetou.  
Mulţi evrei din Chişinău s-au întors în oraş după evacuare chiar şi din Transnistria. În 1959 populaţia evreiască din 
Chişinău a constituit 42,9 mii de persoane.  
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Holocaustul în Basarabia şi Transnistria. Mărturiile celor deţinuţi în ghetouri  
Damian Victor. 
Profesor de istorie 
Liceul teoretic « Herzl » 
Obiective operaţionale: 
О1. Elevul va discuta despre evenimentele, care au avut loc în istorie – perioada Holocaustului.  
О2. Elevul va expune particularităţile relaţiilor între evrei şi populaţia locală, evrei şi administraţia românească în 
baza documentelor istorice.  
О3. Elevul va analiza documentele istorice.  
О4 . Elevul îşi va exprima opinia proprie şi atitudinea privind evenimentele istorice care au loc.   
Metode şi procedee didactice:  
1) problematic;  4) sinteză 
2) euristic;  5) demonstrare 
3) analiză   6) dezvoltarea gândirii critice  
Mijloace de învăţământ: 
1. Materiale distribuite elevilor (amintirile persoanelor deţinute în ghetouri ) 
2. Literatura:  Arad I. Catastrofa evreilor de pe teritoriul Uniunii Sovietice (1941-1945). Moscova, 2007; Nazaria S., 
Danu D., Moraru A., Zagorcea Iu. Holocaustul în Moldova. Chişinău, 2005; Holocaustul pe teritoriul URSS: 
Enciclopedie, Moscova, 2009.  
 

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor  
Evocare  
 
4 min. 
 

1.Salutarea elevilor  
 

1. Salutarea profesorului  

2. Anunţă tema nouă a lecţiei:  
Holocaustul în Basarabia şi Transnistria. 
Mărturiile celor deţinuţi în ghetouri.  
Determină subiectul şi obiectivele lecţiei  
La lecţie trebuie să examinăm, care au fost 
relaţiile în perioada Holocaustului în 
Transnistria între evrei şi populaţia locală, 
evrei şi administraţia românească, care a 
fost atitudinea lor faţă de evrei. Mai mult 
decât atât, noi avem posibilitatea să 
apreciam univoc aceste relaţii. 

2. Scriu tema şi planul lecţiei.  
Tema lecţiei: Holocaustul în Basarabia şi 
Transnistria. Mărturiile celor deţinuţi în ghetou.  
Conţinutul lecţiei:  
1. Date generale despre Holocaust.  
2. Relaţiile între evrei şi populaţia locală, evrei şi 
administraţia românească.  
3. Relaţiile între evrei şi populaţia locală după 
război.  

 

 3.Ce cunoaşteţi despre cel de al doilea 
război mondial? 

3. Răspund la întrebare.  
А) Cel de al doilea război mondial a durat 
din1939 până în 1945;  
B) Acţiunile generale militare au avut loc pe 
teritoriul Europei; C) Ca rezultat al acţiunilor 
militare, au decedat zeci de milioane de persoane 
în întreaga lume.  

 4. Din ce an noi putem spune că acţiunile 
militare ale celui de al doilea război 
mondial au devenit o parte componentă a 
istoriei Republicii Moldova? 

 

4. Răspund la întrebare. 
Din 22 iunie 1941 acţiunile militare au ajuns pe 
teritoriul Moldovei şi s-au terminat definitiv în 
vara anului 1941. 

 
 5. Cum cel de al doilea război mondial a 

schimbat viaţa cotidiană a persoanelor 
paşnice? 

5. Răspund la întrebare. 
Cel de al doilea război mondial mai întâi a 
afectat soarta oamenilor paşnici, care sufereau de 
foamete, condiţii grele de viaţă, erau supuşi 
pericolului de a deceda în urma atacărilor din 
aer, etc.  

Realizarea 
sensului 
6 min. 
 

6. Evenimentele celui de al doilea război 
mondial sunt strâns legate de tragedia 
evreilor din Europa, evenimentele acestea 
au intrat în istorie în calitate de perioadă a 
genocidului evreilor, care a primit 
denumirea Holocaust.  
Întrebări: 
А) Ce cunoaşteţi despre Holocaust? 
B) În ce ţări au trăit evreii? 
C) Cum credeţi, de ce toţi evreii au fost 

6. Ascultă şi răspund la întrebare. 
 
 

А) Perioada Holocaustului ţine de nimicirea în 
masă a populaţiei evreieşti din Europa în 
ghetouri şi lagăre de moarte.  
B) Evreii, începând cu perioada evului mediu 
timpuriu, au fost împuşcaţi pe teritoriul Europei, 
şi în sec. XX ei locuiau practic în toate ţările 
europene.  
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nimiciţi,  indiferent de faptul că ei erau 
locuitorii statelor vrăjmaşe Germaniei sau 
locuiau pe teritoriul ei?  

 
Explicaţia profesorului: 

Shoah, Holocaust, Catastrofă – 
cuvintele acestea cuprind un eveniment 
nemaipomenit: omorârea a 6 mln. de evrei 
în cel de al doilea război mondial (1939-
9145). Scopul naziştilor germani a fost să 
nimicească definitiv toţi evreii lumii şi să 
excludă orice influenţă a evreilor în cultura 
mondială. Scopul acesta Germania nazistă 
l-a realizat prin politica de stat „Rezolvarea 
definitivă a problemei evreieşti”. 
Combinarea ideologiei rasiste cu o 
tehnologie modernă, un mecanism 
organizat birocratic care a permis 
transpunerea acestei politici în viaţă.  

Naziştii prevedeau o influenţă 
periculoasă a evreilor în civilizaţia 
mondială în aceste orânduiri 
neasemănătoare ca liberalismul şi 
democraţia la West, comunismul în 
Uniunea Sovietică. Din acest motiv, 
concomitent cu pregătirea pentru cel de al 
doilea război mondial, Hitler se pregătea 
de alt război, la fel de important pentru el: 
lupta împotriva evreilor. Mulţi istorici 
considerau că aceasta a fost substratul 
general în ideologia nazismului. Genocidul 
evreilor a fost organizat în cel de al doilea 
război mondial, în care a fost implicată o 
mare parte a ţărilor din Europa şi în care au 
murit mai mult de 6 mln. de evrei.  
 

C) Exprimă propriile opinii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Holocaustul a afectat soarta evreilor din 
Moldova, ce cunoaşteţi despre aceasta?  
 

7. Răspund la întrebare. 
Holocaustul a afectat soarta evreilor din 
Moldova. Evreii Moldovei la fel au fost nimiciţi 
în masă în timpul războiului. De exemplu, pe 
teritoriul Chişinăului a fost creat un ghetou. În 
prezent în Chişinău noi avem instalat un 
monument în memoria prizonierilor din ghetoul 
din Chişinău.  
 

 
2 min. 8. Pentru a examina întrebarea dată 

mai bine, să ne aducem aminte de 
evenimentele din vara anului 1941.  

La 22 iunie 1941 flacăra celui de al 
doilea război mondial a trecut şi pe 
teritoriul URSS, atingând hotarele ei de 
vest. Războiul nu a ocolit nici teritoriul 
Basarabiei, în centrul căreia era situată o 
mare parte a RSSM (Republica sovietică 
socialistă moldovenească). Ca urmare a 
luptei înăsprite, unităţile Armatei Roşii au 
fost schimbate de către trupele româneşti şi 
germane peste râul Nistru. Trupele 
germano-române au ocupat or. Chişinău la 
16 iulie 1941. Mai târziu Armata Roşie a 
fost nevoită să cedeze şi teritoriul 
Transnistriei. (Transnistria în perioada 

8.  Ascultă învăţătorul  
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celui de al doilea război mondial era între 
Nistru şi Bug, în prezent teritoriul 
Transnistriei se numeşte RMN). Treptat, 
Basarabia în perioada 1941 până în 1944 a 
trecut din nou în componenţa României. Să 
menţionăm faptul că în acest timp pe 
teritoriul ei au fost situate diferite 
subdiviziuni militare germane.  

Evenimentele celui de al doilea război 
mondial ţin de perioada nimicirii în masă 
şi planificată a evreilor din Europa. Aceste 
evenimente tragice au intrat în istorie ca 
perioada Holocaustului. Ele au fost tragice 
şi pentru evreii Basarabiei.  

La începutul lecţiei am determinat că 
cel de al doilea război mondial ţine nu doar 
de evenimentele, care s-au petrecut pe 
front, dar şi în afara lui.  

Nimicirea masivă a evreilor din 
Basarabia a avut loc în perioada, când 
acţiunile militare se desfăşurau departe de 
acest teritoriu..  

 
 

2 min. 9. Numiţi sursele de informaţie despre 
perioada Holocaustului, pe care noi le 
putem folosi pentru studierea temei date? 

9. Răspund la întrebare. 
Cronică de cinema, fotografii, documente de 
arhivă (mărturii documentare, mărturiile 
persoanelor acuzate, etc.) 

2 min. 10.  Care surse istorice ne pot reda tabloul 
relaţiilor între evrei şi populaţia locală, 
evrei şi administraţia românească? 
 

10. Răspund la întrebare. 
În primul rând, sunt amintirile evreilor-
prizonierilor din ghetouri şi lagăre de moarte, 
care au supravieţuit. Amintirile lor sunt cele mai 
importante documente care ne dau posibilitatea 
să înţelegem particularităţile de existenţă a  
evreilor în lagărele de moarte şi ghetouri, la fel, 
care erau relaţiile între evrei şi populaţia locală, 
evrei şi administraţia românească în aceste 
condiţii grele de viaţă.  
 

Aplicarea 
cunoştinţelor şi 
capacităţilor  
 
9 min. 
 

11. Trebuie să analizăm una din 
amintirile personale a pământeanului 
nostru, participantul acestor evenimente de 
groază, Roif Şaps Abram, originar din 
Duruitoarea Veche, raionul Râşcani, 
preşedintele Asociaţiei evreilor din 
Moldova – foştii prizonieri în ghetourile 
fasciste şi lagărele de exterminare. Sarcina 
1. (Lucru în echipe) 

Gr. 1. 
Caracterizaţi relaţiile între evrei şi 

populaţia locală a Basarabiei şi 
Transnistriei.  

 (Anexa. Informaţia 1) 
Întrebări: 

1. Determinaţi care a fost atitudinea 
populaţiei locale faţă de evrei? 

2. Cum au fost calificate faptele 
acestor oameni faţă de evrei? 

3. Avea oare populaţia locală alegere 
cum să se poarte cu evreii?  

Gr. 2 
Caracterizaţi relaţiile între evrei şi 
administraţia locală românească.  

11. Lucrează în echipe, cu Anexa. Citesc şi 
cercetează textul.  

 
Gr. 1. (Informaţia 1) Populaţia locală 
 
Gr. 2. (Informaţia 2) Administraţia militară 

românească  
 
Răspund la întrebări în grupuri. 
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 (Anexa. Informaţia 2) 
Întrebări: 
1. Putem caracteriza univoc relaţiile 

reprezentanţilor autorităţii româneşti 
faţă de populaţia evreiască?  

2. Cum credeţi, de ce depindea atitudinea 
administraţiei româneşti faţă de evrei? 
Ei puteau să aleagă? 

3. Cum credeţi, ce ameninţa persoanele 
locale şi administraţia românească 
pentru acordarea ajutorului evreilor?  

8 min. 12. Privim amintirile altui participant al 
acelor evenimente. Solomon Şapiro, care 
s-a aflat în ghetoul din Transnistria (satul 
Popovţî, raionul Kopaigorog, Ucraina) 
(Informaţia 2) 

Sarcina pentru clasă:  
Reieşind din documentul citit, 

determinaţi, care au fost factorii 
suplimentari, care au determinat relaţia 
populaţiei locale faţă de evrei.  

Sarcina pentru lucru în grupuri 
(perechi) 
Compuneţi individual un dialog, care putea 
avea loc în familiile populaţiei locale, la 
care zilnic evreii din ghetoul din apropiere 
se adresau pentru lucru sau pentru ajutor. 
А) O familie săracă şi cu mulţi copii. 
B) O familie bogată, care are nevoie de 
lucrători pentru a avea grijă de gospodărie.  

12. Lucru în grupuri, cu Anexa 
Citesc şi examinează textul.  
 

(Informaţia  3) 
 

Lucrează în perechi (grupuri) 
 
Demonstrează în perechi (grupuri) dialogurile 
compuse, prezentându-le pe roluri în grupuri.  
 
 
 

 

6 min. 13. Le propunem să vadă cum s-a schimbat 
atitudinea faţă de evrei după terminarea 
acţiunilor militare pe teritoriul Moldovei. 
Ca idee de bază ne servesc amintirile lui 
Roif Şaps Abram (Informaţia 4).   
 
 

Sarcina pentru clasă: 
Estimaţi atitudinea populaţiei locale faţă de 
familia evreiască care s-a întors în sat.  
Răspundeţi la următoarele întrebări:  
1. Putem afirma, că cineva a impus 

populaţia locală să ajute familia 
aceasta?  

2. Locuitorii satului aveau alegerea să 
ajute sau să nu ajute familia evreiască? 

3. Citiţi documentul şi comparaţi, care a 
fost atitudinea locuitorilor s. 
Duruitoarea Veche în timpul 
administraţiei româneşti şi sovietice, 
s-a schimbat oare atitudinea faţă de 
evrei? 

(Informaţia 2, sarcina pentru gr. 2.) 
4. Trageţi concluzia, cine, în final, a 

determinat relaţia între locuitorii satului?  

13. Citesc şi analizează documentul. (Informaţia 
4) 
 
Răspund la întrebări 

  
 

Reflecţie şi 
generalizarea  
 

 
4 min. 

14. Face totalul lecţiei. Apreciază elevii.  
1. putem noi caracteriza univoc relaţiile 
între administraţia românească locală a 
Basarabiei şi Transnistriei faţă de evrei în 
perioada Holocaustului.   
2. Putem afirma că biografia unei persoane 
în parte poate caracteriza o întreagă epocă 
istorică? Argumentaţi răspunsul.  

14. Fac totalul lecţiei. 
 
Fac concluzii personale. 
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3. Amintirile sale Roif Şaps Abram le 
termină cu fraza (profesorul o citeşte cu 
voce tare): „Din acest motiv, noi, cei care 
am trecut pe drumul acesta negru şi tragic, 
care am fost în iad, suntem obligaţi să 
povestim totul celor, care trăiesc în prezent 
şi generaţiilor viitoare”.  
Ce permite fostului prizonier al ghetoului 
să spună că memoria despre tot ce s-a 
întâmplat nu trebuie să se limiteze doar la 
familia lui, generaţiile viitoare la fel 
trebuie să cunoască totul.  

Tema pe acasă 
 
2 min. 

15. Tema pe acasă.   

 
Materialele distribuite  

SARCINA 1.  
(Lucru în echipe) 

Informaţia 1 

Amintirile lui Roif Şaps Abram, originar din satul Duruitoarea Veche, raionul Râşcani, preşedintele Asociaţiei 
Evreilor din Moldova – foştii prizonieri în ghetourile fasciste şi lagărele de moarte.  

 
Gr. 1 

Populaţia locală 
А) „Dimineaţa, când ne apropiam de satul Varatic, raionul Râşcani, am întâlnit un localnic, care ne-a spus că 

jandarmii au împuşcat toţi evreii localnici şi noi trebuie să mergem pe dealuri. El s-a întors în sat şi ne-a predat, despre 
ce am aflat, când ne-au adus la jandarmerie şi noi l-am văzut acolo. Am fost 26 de persoane, inclusiv copii, ne-au 
încuiat în şopron. Am auzit ordinul jandarmului postului: ca toţi evreii să fie scoşi în coclauri pentru a fi împuşcaţi. 
După aceasta noi am început să ne luăm rămas bun. 

Am fost salvaţi de o minune. În curte a apărut un preot localnic, Gheorghe Benea cu mătuşa Liuba. Prin găurile 
din uşă am auzit discuţiile lui îndelungate cu conducerea jandarmeriei. Pe neaşteptate, preotul a scos sârma, cu care au 
fost legate încheieturile uşii şi ne-a ordonat să ieşim. Mătuşa Liuba ne-a adus colaci, şi ei împreună ne-au trecut până 
la marginea satului. Oamenii aceştia au stat încă mult timp şi s-au uitat până când noi nu am dispărut [din vedere]”.  

B) „[Drumul spre moarte]…Din ce cauză anume drumul acesta de la Cosăuţi şi până la [râul] Bug [în Transnistria] a 
fost numit astfel. Coloana [de evrei] a fost numeroasă, şi mergând în ploaie de toamnă, multe persoane nu mai aveau 
puteri, cădeau în bălţi, şi jandarmii îi împuşcau... Mama mea, Riva Pavel, la fel a căzut, încălţămintea ei s-a rupt, dar 
ea mergea desculţă pe glodul rece. Dar noi, trei feciori ai ei, am ridicat-o, am plătit ultimii 500 de lei româneşti, am 
aşezat-o pe o căruţă, care mergea alături [a unui localnic].  
C)…Ţin minte un caz, când un bărbat din satul vecin a întâlnit coloana, a dat ceva jandarmului pentru ca el să-i 
permită să jefuiască un evreu bine îmbrăcat. Jandarmul a împuşcat omul acela în cap şi jefuitorul a luat corpul...  

D) …Va fi nerecunoscător să nu ne amintim cum majoritatea populaţiei moldoveneşti şi ucrainene, care ieşea la 
drumul, pe care ne duceau pe noi, ne compătimea, arunca în coloana pâine şi alte produse. Sunt cunoscute multe cazuri 
de salvare a copiilor din coloane. Unii ascundeau şi persoane adulte. Cu mare regret, numele acestor oameni nu sunt 
cunoscute: lucrurile acestea măreţe se făceau în taină, deoarece în caz că erau depistate, salvatorii erau omorâţi.” 

Întrebări: 

1. Care a fost atitudinea populaţiei localnice faţă de evrei? 
2. Cum au fost determinate faptele acestor oameni faţă de evrei? 
3. Populaţia locală avea alegere cum să se poarte cu evreii? 

 
Gr. 2  Informaţia 2 

Administraţia militară română  
А) „în casa noastră din s. Duruitoarea Veche a fost situată jandarmeria [română]. Din fericire, şeful ei a fost 

Ciutac, care nu a permis să fie omorât nici un evreu. În sat locuiau în jur la 50 familii evreieşti. Ei nu au fost insultaţi şi 
umiliţi.  

În scurt timp nou am fost trimişi în ghetoul, care era situat la distanţa de 3 kilometri de Râşcani, pe teritoriul 
[fostei] moşii a boierului Birman. Aici au fost adunate 3000 de persoane, care s-au salvat după împuşcările în masă.  

Timp de trei luni de aflare în locul acesta majoritatea prizonierilor au murit de foamete şi boli... Dar familia 
noastră a avut un mare noroc – în fiecare săptămână pe noi ne vizita Ciutac, care aducea produse. El a fost unul din cei 
puţini funcţionari de rang înalt, care risca cu viaţa lui şi ajuta evreii...  
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B) În scurt timp am fost aduşi la Mărculeşti, unde deja au fost adunaţi evreii din alte localităţi. Ghetoul acesta, 
care a luat multe vieţi, era înconjurat cu un gard dublu de sârmă ghimpoasă. Şeful lui era un monstru şi ucigaş. 
Jandarmii [româneşti], care se supuneau lui, nu erau atât de cruzi. Pentru faptul că nu toate persoanele au predat 
lucrurile de aur la cererea şefului, şase persoane tinere au fost îngropate de viu în gropi săpate de ei însuşi.  

C) „În 1943 fratele mai mare Zelman deja nu mai lucra cu noi la sovhoz, deoarece a fost trimis împreună cu alţi 
evrei în Trihatî (în prezent Ucraina) să construiască drumuri şi poduri peste râul Bug. Acolo el a lucrat nu mai mult de 
jumătate de an, şi cred că ar muri, dacă nu ar întâlni printre paznici un băiat din satul vecin [cu Duruitoarea Veche] (nu 
ţin minte exact, numele lui Medeveţchii sau Baraneţchii). El l-a salvat. Mereu îl ajuta cu mâncare, iar când s-au 
terminat lucrările, el a adus pâine pentru frate şi alt consătean, Ianic Vinchelştein, şi le-a spus să fugă cât mai repede, 
pentru că fasciştii îi vor împuşca pe toţi în zilele apropiate. Apoi ne-a explicat cum să mergem noaptea în direcţia 
ghetoului Obodovki, deoarece noaptea fasciştii se ascundeau de partizani. În câteva zile ei au apărut şi noi nu ştiam ce 
era cu noi de bucurie. Apoi am aflat că majoritatea persoanelor, care au lucrat la obiectul acesta au fost împuşcaţi, au 
supravieţuit foarte puţini.” 
Întrebări: 

1. Putem aorecia univoc relaţiile reprezentanţilor autorităţilor româneşti faţă de populaţia evreiască? 
2. Cum credeţi, de ce depindea atitudinea administraţiei româneşti către evrei? Ei aveau alegere?  
3. Cum credeţi, ce putea ameninţa populaţia localnică şi administraţia românească pentru faptul că ei  ajutau evreii? 
 

SARCINA 2, Lucru în perechi (echipe)    

Informaţia 3 

Amintirile lui Solomon Şapiro, prizonier al ghetoului din s. Popovţî, Transnistria (raionul Kopaigorod, 
Ucraina) 

Atitudinea faţă de noi din partea populaţiei creştine şi emoţiile au fost mixte. Oamenii, feciorii cărora s-au 
refugiat împreună cu Armata Roşie ... ne compătimeau şi aveau o atitudine cât de cât bună faţă de noi. Dar cei care au 
suferit din cauza puterii foste, sovietice... au trecut pe partea germanilor şi ne urau... Noi locuiam în casele evreilor 
localnici, în ghetouri, o parte din noi – în grajd, staul. Noi eram persoane condamnate la moarte din cauza foametei, 
frigului, epidemiilor, lăsaţi în mila jandarmilor şi conducerii... În condiţiile acestea încercarea de a supravieţui a fost 
ceva de genul de o tragedie necontenită. Totul a început de la alergătura prin sat şi căutarea oricărui lucru, mereu 
speriaţi, cu frica de a întâlni jandarmii români sau ucraineni „şuţman”, ce înseamnă moarte... Cei deportaţi vindeau 
ultima cămaşă pentru a nu muri de foamete. O altă sursă de existenţă era sărăcia... Când ei băteau la uşă, nimeni nu le 
deschidea, deoarece se temeau să nu se molipsească de ceva. Dar şi mulţi locuitori nu mai aveau ce mânca. Cu ce 
invidie priveau cei sărăci, în îmbrăcăminte ruptă, câinii din curte – deşi ei erau legaţi, dar fiecare avea un vas cu 
rămăşiţe, iar uneori cu mămăligă. Cât de fericiţi ar fi ei, dacă cânii s-ar împărţi cu rămăşiţele lor...” 

Sarcina: 
Independent compuneţi un dialog, care ar putea avea loc în familiile localnicilor, la care evreii din ghetoul din 
apropiere se adresau de câteva ori pe zi pentru muncă sau pentru ajutor.  

 
SARCINA 3, Sarcina pentru clasă, Informaţia 4 

(Din amintirile lui Roif Şaps Abram, originar din satul Duruitoarea Veche, raionul Râşcani, preşedintele 
Asociaţiei Evreilor din Moldova – foşti prizonieri ai ghetourilor şi lagărelor de moarte).  

„Cea mai fericită clipă a vieţii, care nu poate fi comparată cu nimic, a fost ziua eliberării ghetoului de către 
Armata Roşie. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât fasciştii care se retrăgeau, nu au reuşit să ne omoare... 

In scurt timp, noi nu am aşteptat eliberarea completă a Moldovei, şi ne-am îndreptat la baştină, şi iarăşi am 
parcurs drumul acesta, dar de data aceasta mergeam uşor şi vesel, deoarece eram liberi şi mergea, în satul natal 
Duruitoarea Veche... Ajungând la câmpurile satului nostru, noi ne-am oprit lângă sectorul care aparţinea familiei 
noastre, plângeam şi sărutam pământul. Mergând pe străzile satului natal, consătenii ne-au întâlnit foarte cald şi se 
simţea că ei erau sinceri. Totul s-a întâmplat în duminica sărbătorii de Paşti în anul 1944.  

In casa părintească, în care [anterior] era situată jandarmeria română, noi am văzut doar pereţii goi... În 
genunchi sărutam podelele şi pereţii. Încă mulţi ani după aceasta noi nu am închis uşile casei noastre. Oamenii veneau 
cu familii întregi, aduceau produse, veselă, lingerie şi multe alte lucruri. Ne ajutau să arăm şi ne-au dat gratis seminţe. 
Este foarte greu de povestit despre toate persoanele, care ne-au ajutat în satul nostru natal. Dar nu s-au întors nouă din 
zece membri a comunei evreieşti din satul nostru. Au murit practic toţi copii...” 

 Întrebări: 
Apreciaţi atitudinea populaţiei localnice faţă de familia evreiască, care s-a întors în sat.  
Răspundeţi la următoarele întrebări:  
1. Putem afirma că cineva a impus populaţia localnică să ajute familia evreiască? 
2. Aveau oare alegere locuitorii satului să acorde sau să nu ajute familia evreiască? 
3. Citiţi documentul şi comparaţi, care a fost atitudinea locuitorilor din s. Dăruitoarea Veche în timpul conducerii în sat 
a administraţiei româneşti şi sovietice, s-a schimbat atitudinea lor faţă de evrei?  
 (Informaţia 2, sarcina pentru gr. 2) 
4. Faceţi concluzii, cine şi ce, în fine, a determinat relaţiile între locuitorii satului? 
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Ghetoul “cel mai confortabil” din Terezin (Theresienstadt) 
Damian Victor. 
Profesor de istorie 
Liceul teoretic « Herzl » 
Tipul lecţiei: Lecţie – prelegere.  

Obiectivele lecţiei: 
1. Să prezinte elevilor istoria de creare a ghetoului.  
2. Să explice esenţa şi particularităţile politicii realizate de către conducerea nazistă în privinţa locuitorilor 
ghetoului Terezin. 
3. Să continue formarea capacităţilor de a exprima propria opinie, de a argumenta opinia, de a lucra cu surse 
suplimentare.  
4. Să contribuie la formarea capacităţilor de a lucra cu textul şcolar, care permite realizarea legăturii de 
cazualitate şi  de cercetare.  
Metode şi procedee didactice: 
1) problematic;                4) sinteză 
2) euristic;  5) demonstrare 
3) analiză   6) dezvoltarea gândirii critice  
Mijloace de studii: 
1. Materiale distribuite elevilor: anexă 1, 2 (fragmentele textelor – amintirilor martorilor, cercetărilor ştiinţifice, 
planul ghetoului Terezin, fotografiile conducătorilor autoadministraţii evreieşti din ghetou, banii (coroane-ghetou) 
din ghetoul din Terezin).  
2. Literatura pentru lecţie: (Macarova E., Macarov S., Necliudova E., Cuperman V. Cetatea deasupra beznei. 
Jurnalele din Terezin 1942-1945). Moscova, 2003; şeindlin R.P. letopiseţul poporului evreu. Moscova, 1197; 
Holocaustul pe teritoriul URSS: Enciclopedie. Moscova, 2009. 
Profesorul: Istoria apariţiei şi motivul de organizarea a ghetoului Terezin sau în varianta germană Theresienstradt a 
fost destul de neobişnuită şi unică comparativ cu alte ghetouri din timpurile celea. (Cuvântul profesorului).  
Ce este un ghetou? 
Elevii: Răspund la întrebare. 
Profesorul: Explică noţiunea. Ghetoul în cel de al doilea război mondial a fost o parte a oraşului, special 
repartizată pentru locuirea izolată şi forţată a evreilor. Spre deosebire de alte ghetouri în Europa, pentru acest 
ghetou a fost repartizat un oraş întreg.   

După ocuparea Cehoslovaciei în martie 1939, Germania fascistă a divizat teritoriul ei pe aşa 
numitul Protectorat al Boemiei şi Moraviei şi Slovacia „independentă”. Conducerea reală în ambele 
părţi aparţinea ocupanţilor. (Demonstrează pe hartă teritoriul Germaniei şi protectoratului). 

Din martie 1939 oraşul-cetate cehoslovac Terezin (Theresienstradt) a fost ocupat de către armata 
germană, care ataca Praga. A fost luată decizia de a transforma oraşul într-un ghetou evreiesc. Luând în 
consideraţie situaţia geografică, Terezin era un punct de tranzit comod între oraşele principale ale 
Protectoratului Boemiei şi Moraviei şi lagărele de moarte poloneze. (Arată ilustrarea. Planul oraşului-
cetăţii Terezin).  
Elevii: Ascultă profesorul. Studiază harta în perioada celui de al doilea război mondial. Fac cunoştinţă cu planul 
Terezin.  
Profesorul: Dă copiilor sarcină să citească textul din anexă şi să răspundă la întrebări.  

1. Să compare nivelul de pregătire a condiţiilor pentru crearea ghetoului în Terezin, Varşovia, Minsk, Velizh.  
2. Prin ce se deosebea ghetoul din Terezin de alte ghetouri?  
3. Presupuneţi, pe ce principii se baza conducerea germană, creând ghetoul din Terezin? (Anexa. Informaţia 

2). 
Elevii: Citesc şi examinează textul din anexă. Realizează o analiză comparativă a informaţiei prezentate. Răspund la 

întrebare. 

Profesorul: Dă sarcina să citească textul din anexă şi să facă concluzii privind informaţia citită, să răspundă la 
întrebare. (Anexa. Informaţia 2).  
Care este motivul atitudinii atât de „privilegiate” a conducerii fasciste faţă de ghetoul Terezin, deşi în acelaşi timp 
conducerea Germaniei se pregătea să omoare toţi evreii din Europa?  
Elevii: Citesc şi cercetează textul din anexă. Răspund la întrebare.  

Profesorul: Propune să ne întoarcem la text. Dă sarcină elevilor să citească textul din anexă şi să completeze 
informaţia prezentată anterior despre ghetou. (Anexa. Informaţia 3).  
Elevii: Lucrează cu textul. În baza celor citite completează povestirea profesorului.  
Profesorul: Pune întrebări la completările elevilor.  

1. Prin ce se deosebeau prizonierii ghetoului Terezin? 
2. Cum putem explica o atitudine atât de „privilegiată” a naziştilor faţă de evreii din Terezin? 
3. Cât de îndelungată putea fi o astfel de atitudine a conducerii naziste faţă de evreii din Terezin? 
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Elevii: Răspund la întrebări. 
 
Profesorul: Dar realitatea vieţii din ghetoul Terezin era cu totul alta.  

Dă sarcină elevilor să citească textul din anexă şi să facă concluzii în baza celor citite, să răspundă la 
întrebare. (Anexa. Informaţia 4). 

În baza celor citite, faceţi concluzia, dacă noi putem să vorbim despre o atitudine „privilegiată” a evreilor din 
ghetoul Terezin şi despre o atitudine specială faţă de ei din partea conducerii Germaniei naziste? 
 
Elevii: Lucrează cu textul. Răspund la întrebare în baza celor citite.  
 
Profesorul: Citeşte citatul din amintirile prizonierului din ghetoul Terezin, Jozef Manuel. O citeşte. (Anexa. 
Informaţia 5). 

 „…al nostru ... [ghetoul Terezin] a fost prevăzut pentru moarte şi în acelaşi timp organizat pentru viaţă. Un fel 
de mutant, cu un cap de ucigaş şi cu un corp de victimă. Capul fascist dădea ordine corpului evreiesc, iar el la rândul 
său trebuia să găsească o asemenea formă de existenţă, care nu i-ar permite să se distrugă. În aceasta şi constata 
absurdul…” 

 
Profesorul: Povestirea profesorului. 

 La sfârşitul anului 1943 după numeroase bătălii pe frontul de est, în mâinile Armatei Roşii au început să ajungă 
dovezile nelegiuirilor reprezentanţilor regimului de cotropire. Dovezile acestea au dezvăluit multe mituri naziste 
privind atitudinea loială faţă de populaţia de pe teritoriile ocupate, inclusiv şi faţă de evrei.  

Când în 1943 în Europa au început să se împrăştie zvonuri despre existenţa lagărelor de exterminare, comitetul 
Crucii Roşii în 1944 a luat decizia să viziteze ghetoul. După vizită comitetul a făcut o concluzie.  

  
Elevii: Ascultă povestirea profesorului.  

Profesorul: Pune întrebări. 

1. Cum credeţi, conducerea nazistă a Germaniei era interesată în vizita comitetului Crucii Roşii în ghetoul 
Terezin? 

2. Care au fost concluziile comitetului Crucii Roşii în baza celor văzute în ghetou? 

 Profesorul: Dă sarcină în baza textului.   

Faceţi cunoştinţă cu concluzia comitetului Crucii Roşii. (Anexa. Informaţia 6). 
Cum credeţi, ce a favorizat comitetul Crucii Roşii să aprecieze astfel condiţiile vieţii în ghetou? 

Elevii: Răspund la întrebările profesorului.   
 
Profesorul: Dar conducerea nazistă din ghetoul Terezin a făcut tot posibilul ca comitetul Crucii Roşii să facă 
concluzia care era convenabilă lor, ascunzând situaţia reală a evreilor în ghetou.   
Povestirea profesorului. (Anexa. Informaţia 7). Folosirea ilustrării banilor (coroană-ghetou) în ghetoul Terezin.  

Naziştii au luat decizia să transforme ghetoul Terezin într-un ghetou model, special organizat  pentru vizita 
comitetului Crucii Roşii.  

În Terezin a început „campania de înfrumuseţare”, vopseau casele din ghetou, decorau geamurile şi 
vitrinele, curăţau străzile şi barăcile. Pentru a rezolva problema de suprapopulaţie, suplimentar au fost deportate 
5000 de persoane din Terezin in Auschwitz.  

În piaţă a fost montată o estradă, pe case au apărut placate: „Galanterie”, „Magazin de îmbrăcăminte gata”, 
„Şcoală”, „Cafenea”. Străzile „localităţii evreieşti” au primit denumiri – „De gară”, „Poştală”, „Maritimă”. 
Persoanelor, care trebuiau să fie arătate oaspeţilor, le-a fost cusută îmbrăcăminte nouă. Epstein în calitate de „primar 
al oraşului”, când a venit cu automobilul şi cu şoferul personal (SS), a citit cuvintele – bine aţi venit.  În cuvintele 
acestea au fost introduse foarte isteţ cifrele şi faptele, el credea că viaţa „locuitorilor” este bună, ei nu sunt 
înfometaţi şi trăiesc bine. Copiii au organizat un concert, au cântat cântece în idiş. În ghetou a fost deschisă o 
„Bancă de autoadministrare evreiască”, a fost introdusă valuta personală – „coroană - ghetou” („au fost emise 53 
mln. de coroane-ghetou”).  

După ce a plecat comisia, a fost filmat un film de propagandă despre soarta „fericită” a evreilor din ghetou cu 
denumirea „Localitatea evreiască”. O companie din Praga „Novosti” a organizat filmările, regizorul şi scenaristul 
filmului a fost numit un evreu german, actorul vestit Kurt Gerron. Filmările au fost finisate la 11 septembrie 1944. 
„Chiar şi faraonii egipteni nu aveau să filmeze copiii, pe care o să-i omoare”, - a scris în jurnal prizonierul Egon 
Redlich, care nici nu se gândea că metafora lui era atât de realistă.  
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Pune întrebări elevilor. 

1. Putem afirma că concluzia comitetului Crucii Roşii în privinţa ghetoului Terezin a fost obiectivă? 
2. De ce comitetul a eşuat să  estimeze obiectiv viaţa din ghetoul Terezin? 
3. De ce înainte de vizita comitetului Crucii Roşii au fost cheltuite mijloacele băneşti de care avea nevoie 

Germania care pierdea războiul. Aceasta poate demonstra că relaţia faţă de evrei a început să se schimbe? 
 4. Putem afirma că după vizita comitetului Crucii Roşii viaţa în ghetou şi atitudinea administraţiei germane din 
ghetou trebuia să se schimbe? Argumentaţi răspunsul.  
Elevii: Ascultă povestirea profesorului. Fac cunoştinţă cu ilustrarea. Răspund la întrebări.   
Profesorul: Anul 1945 a fost pentru Terezin în acelaşi timp vesel şi tragic: chiar şi după eliberarea ghetoului 
oamenii continuau să moară în el. (Anexa. Informaţia 8). 

În anul 1944 camerele de gazare din Auschwitz au fost explodate şi deportarea din Terezin a fost finisată. În 
luna februarie 1200 de prizonieri au fost aduşi de către Crucea Roşie în Elveţia, iar apoi în luna aprilie 1945 Crucea 
Roşie din Suedia a transportat toţi evreii din Danemarca, care încă au mai rămas în Terezin.  

Aproximativ în aceeaşi perioadă în oraş au început să vină „expediţia de moarte” pedestră din alte lagăre de 
moarte, devastate de SS în timp ce se apropia linia de front, - fasciştii încercau să ascundă dovezile infracţiunilor 
sale. În ultimele săptămâni de război în Terezin au fost transportate 15 375 de persoane infectate cu tifoză, 
tuberculoză, care mureau de foamete. Personalul medical din ghetou lupta cu epidemia.  

La 8 mai 1945 Terezin a fost eliberat de către trupele diviziei de tancuri sub conducerea generalului Râbalco. 
Dar pericolul nu a trecut. Tifoza şi alte boli infecţioase continuau să omoare oamenii. Medicii militari sovietici şi 
personalul militar au venit să acorde ajutor. Împreună cu medicii din ghetou şi medicii cehi ei au reuşit să reprime 
epidemia, care a luat din viaţă 1665 de persoane. Tratamentul a durat până în septembrie, şi abia în noiembrie 1945 
ultimii prizonieri au plecat din ghetou.   

Din 140.000-150.000  de persoane, care locuiau în Terezin, 88 mii au fost nimiciţi în lagărele de exterminare, 
33 mii au murit în ghetou din cauza aglomeraţiei populaţiei, epidemiilor, foametei, etc.  
Elevii: Ascultă povestirea profesorului. 

Profesorul: Propune elevilor să facă concluziile lecţiei, să răspundă la întrebări.   

1. Numiţi trăsăturile similare şi distinctive a ghetoului Terezin în comparaţie cu alte ghetouri? 

2. Putem considera ghetoul Terezin ghetou de model a germaniei fasciste? Argumentaţi opinia.  

3. Cum credeţi, de ce lecţia a fost numită ghetoul „cel mai confortabil” Terezin (Theresienstadt)? 

4. Putem afirma că oamenii, care au nimerit în ghetoul Terezin se aflau într-o situaţie privilegiată şi care aveau 
mai multe şanse de a supravieţui, comparativ cu prizonierii din alte ghetouri?   

Elevii: Analizează informaţia nouă. Răspund la întrebări. Fac concluzii. 

Anexa 1 
Informaţia 1 

Construirea ghetoului în Terezin  
La 24 noiembrie 1941 în Terezin a sosit primul transport cu prizonieri – „brigada de construcţie” AK I. Ea a 

primit ordinul să pregătească oraşul pentru primirea vagoanelor de cale ferată cu evrei din diferite părţi ale Europei. 
Primii prizonieri erau nevoiţi să restabilească infrastructura: să reclădească şi reînnoiască ţevile, să construiască 
turnul de apă, să cureţe fântânile arteziene, apeductul şi canalizarea, deoarece ele s-au stricat încă până la război. 
Inginerii prizonieri au efectuat un lucru foarte mare: „au iluminat străzile, au reparat pavajul, au construit pajişte, băi 
publice, spălătorii, spitale, biblioteci...”.  

Ghetoul din Varşovia (Polonia) 
Începând cu 16 noiembrie 1940 evreii din Polonia au devenit prizonieri ai ghetoului. În pofida faptului că o 

parte a populaţiei erau evrei, pentru ghetou au fost repartizate doar 2.4 procente din teritoriul total al Poloniei. La 
începutul lunii martie 1940 a fost creată „zona de carantină”, din care au fost evacuaţi mai mult de 100 mii de non-
evrei. În luna octombrie 1940 în locul lor au venit evreii, numărul cărora depăşea cu cinci ori localitatea precedentă. 
În octombrie 1940 a fost emis un ordin privind crearea ghetoului, ieşirea benevolă din care era pedepsită cu 
moartea. Ghetoul a fost înconjurat cu un gard mare de cărămidă, construit de către evreii din ghetou, şi înconjurat cu 
sârmă ghimpoasă.    

Ghetoul din Minsk (Bielorusia) 
Ordinul lui Karl Schlögel privind crearea ghetoului în Minsk au fost afişat la 20.07.1941; Mutarea evreilor în 

raionul prevăzut pentru ei s-a finisat abia la începutul lunii august. Ghetoul a fost situat în partea centrală a oraşului. 
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Suprafaţa lui iniţial constituia 2 km. pătraţi, era compusă din 40 de străzi. Ghetoul a fost construit luând în 
consideraţie ca unei persoane, fără copii, să-i fie repartizate 1.5 metri pătraţi de spaţiu locativ; dar nu aveau 
electricitate şi erau deconectaţi de apeductul orăşenesc, de aceea evreii foloseau acasă fumătoarea, iar apa o luau din 
coloană de distribuţie a apei de pe teritoriul ghetoului.  

Ghetoul Velizh (regiunea Smolensk, Rusia) 
„Toţi evreii din oraş au fost aduşi într-un ghetou mic din strada Jgutovskaia. Acolo erau 27 de căsuţe mici şi un 

bordei, în care cândva erau 300 de porci. În el au plasat mai mul de 500 de persoane...”.  
 
Întrebări: 

1. Comparaţi nivelul de pregătire a condiţiilor pentru ghetoul din Terzin, Varşovia, Minsk, Velizh.  
2. Prin ce se deosebea ghetoul din Terezin de celelalte? 
3. Presupuneţi, de ce se ghida conducerea germană, creând ghetoul din Trezin?  

 
Informaţia  2 

În perioada creării ghetoului din ianuarie 1942, reprezentanţii diferitor departamente guvernamentale şi 
militare, s-au adunat la o adunare în suburbia Berlinului, Wannsee, au formulat şi planificat „soluţia finală a 
problemei evreieşti” -  aşa în jargonul nazist de numea exterminarea populaţiei evreieşti. Scopul a fost pus – de a 
nimici toţi evreii din Europa, în care locuiau 11 milioane de persoane. Persoanele inapte de lucru erau omorâte 
imediat, ceilalţi  erau trimişi la lucru de moarte în lagărele de moarte. Polonia a fost numită centru de exterminare.  

Evreii din Europa de vest şi celui de al treilea Reich au fost trimişi în lagărele din oraşele: Łódź, Riga, Minsk şi 
Lovno. În mijlocul anului 1942 mii de evrei au fost trimişi în raionul Liublina, iar de acolo în lagărele de 
exterminare.  

. 
Întrebările: 

De ce autoritatea fascistă avea o atitudine „privilegiată” faţă de ghetoul din Terezin, deşi în acelaşi timp 
conducerea Germaniei se pregătea să ucidă toţi evreii din Europa?  

 
Informaţia 3 

Din luna ianuarie 1942 conducătorul Protectoratului Boemiei şi Moraviei a declarat despre transformarea a 
localităţii Theresienstadt în ghetou pentru bătrâni, invalizi şi eroii primului război mondial din Austria şi Germania. 
În vara anului 1942 Terezin a început să primească transportul din ţările acestea, la fel ca şi din Olanda, Danemarca 
şi Protectorat.  

În anii 1942-1944 din Danemarca în Terezin au fost deportate 366 de persoane. Atitudinea faţă de evreii din 
Danemarca era diferită. Statutul lor era egalat cu cel promitent. Statutul acesta deosebit le oferea un şir de priorităţi: 
o viaţă puţin mai bună, încăperi mai bune, mâncare, posibilitatea de a trăi cu familia. Evreii din Danemarca la fel 
primeau de acasă colete, scrisori şi bani. Regele Danemarcei Christian X împreună cu Crucea Roşie din Danemarca 
au trimis multe telegrame şi scrisori în Gestapo cu rugămintea de a proteja şi îmbunătăţi întreţinerea evreilor din 
Danemarca.  

În Terezin au fost trimişi evreii – activişti de stat, militari şi artişti. Printre ei erau evrei – promitenţi, în jur la 
264 de persoane, în mare parte din Germania, Austria şi Olanda – baroni cu titlu şi baronese, foşti generali, miniştri, 
bancheri, eroi în primul război mondial, etc. Printre prizonieri erau mulţi oameni de vază – pictori, poeţi, muzicanţi, 
etc. Tuturor evreilor trimişi în Terezin le-a fost promisă o pensiune bun pe malul r. Elba. Ghetoul a fost reclamat ca 
unul foarte confortabil. Evreilor bogaţi li se permitea să cumpere loc în Terezin. Consiliul bătrânilor conducea 
ghetoul din Terezin, în el activa sistemul de drept (judecătorie şi închisoare), serviciu medical (spitale, ambulatorii 
şi izolatoare), oficii poştale, bancă, alimentaţie publică (bucătării şi cantine), în el erau efectuate servicii religioase 
creştine şi iudaice. Era şi un fel de „Minister al culturii şi sportului” (aşa numita „Secţia de agrement”), care efectua 
multe evenimente, de la piese teatrale până la meciuri de fotbal. În ghetou activa o orhestră, operă, teatru, a fost 
deschisă o bibliotecă şi şcoală. Dar toate instituţiile acestea  sub conducerea consiliului bătrânilor se supuneau 
„şefului – conducerii germane”,  
Adolf Eichman, obersturmbannführer SS, a numit Terezin „un mic experiment sionist pentru viitorul statului 
evreiesc”. Pentru realizarea experimentului Eichman a organizat în oraşul „dăruit” evreilor de către însuşi Führer, 
autoconducerea evreiască.   

Adolf Eichman - obersturmbannführer SS, elaboratul general şi organizatorul sistemului de exterminare a 
evreilor în camerele de gazare la nivel de stat „Ciclon-B” – în Auschwitz -Birkenau şi alte lagăre de moarte.   
 
Întrebări: 
 

1. Prin ce se deosebeau prizonierii din ghetoul Terezin? 
2. Cum putem explica o astfel de atitudine „privilegiată” a naziştilor faţă de evreii din Terezin? 
3. Cât de mult putea dura o astfel de atitudine a conducerii naziste faţă de evreii din Terezin? 
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Planul ghetoului Terezin 
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Lagărele de exterminare” în timpul celui de al doilea război mondial  
Goncearova Tatiana 
Profesor de istorie 
Liceul Teatral Oraşenesc. 
Recomandat pentru lecţiile de istorie, de diriginţie, activităţi extracurriculare în clasele gimnaziale şi liceale. 
Obiectivele lecţiei: 
1.Să afle semnificaţia noţiunilor istorice: Holocaust, Shoah, genocid, ghetou.  
2. Să determine faptele istorice, lucrând cu documentele istorice: extrasul din documentul „Mein kampf”, „Din 

istoria genocidului”, extras din povestirea despre fetiţa evreică Anna Frank.  
3. Să înveţe să-şi expună opinia proprie, atitudinea sa faţă de evenimentele istorice ale celui de al doilea război 

mondial.  
4. Să argumenteze propriul comportaments tolerant.  
Metode şi procedee: 
1. Să determine faptele istorice vizionând diapozitivele. 
2. Lucru în echipe.  
3. Metoda de analiză şi sinteză.  
4. Lucrul cu harta: „Lagărele de exterminare” . 
5. Folosirea extraselor din surse: „O zi din viaţa prizonierului”, „Experimentele medicale cu deţinuţii”, analizarea 

citatelor.  
 

Etapele lecţiei Activitatea profesorului  Activitatea elevilor  

1.Activizare 
5 min. 

Arată dispozitivul nr. 1 – Muzeul Yad 
Vashem, comunică obiectivele lecţiei, 
explică noţiunea de genocid, holocaust.  
Arată dispozitivul nr. 2 – Memorialul 
victimelor Holocaustului din Berlin.  
  

Elevii povestesc ce au auzit despre 
muzeu, unde se află, care a fost 
scopul creării lui.  
Individual găsesc în dicţionare 
sinonimul cuvântului Holocaust – 
Shoah (catastrofă, dezastru)  
 

2.Realizarea sensului 
 20 min. 
 

Privesc dispozitivul nr. 3 – fotografiile 
victimelor, cifrele, fotografia lui Adolf 
Hitler.  
Profesorul comentează şi comunică 
elevilor că au fost nimicite persoanele 
inapte pentru muncă, alienate. 
Din toate nelegiuirile Germaniei naziste 
acesta a fost cea mai straşnică. Profesorul 
explică noţiunea de ghetou (scrie pe 
tablă).  
Demonstrarea dispozitivului nr. 4 – 
Ghetoul evreiesc  
 
Profesorul împarte copiii în grupe şi le dă 
sarcini: 
Grupul А- primeşte documentul nr. 1 şi 
analizează „pretenţiile” generale lui 
Adolf Hitler faţă de evrei.  
Grupul В-  lucrează cu documentul nr. 2 
şi analizează etapele generale din istoria 
genocidului, compun un tabel cronologic.  
Grupul С- lucrează cu documentul despre 
planurile Germaniei naziste şi răspund la 
întrebare: Cine din cele spuse de Hitler, 
este periculos pentru germani? 
Documentul nr. 3 
Grupul D – lucrează cu documentul 
despre ghetou şi caracterizează condiţiile 
de viaţă în ghetou documentul nr. 4 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii se împart în 3 echipe, discută, 
formulează răspunsurile la întrebările 
de pe poster.  
Grupul A lucrează cu extrasul din 
cartea lui Hitler „Mein Kampf” şi 
îndeplineşte sarcina. 
Grupul B lucrează cu documentul din 
istoria genocidului şi compune un 
tabel cronologic cu datele cele mai 
importante. 
Grupul C lucrează cu documentul 
despre planurile Germaniei naziste şi 
răspunde la întrebarea: Cine, din 
cuvintele lui Hitler, este periculos 
pentru germani? 
Grupul D lucrează cu descrierea 
ghetoului şi caracterizează condiţiile 
de trai.  
Fiecare grup alege câte 1 -2 
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reprezentanţi, care vor prezenta 
conţinutul posterelor compuse.  
 

3.Reflecţia 
15 min. 

Demonstrează dispozitivul nr. 5 
Crematoriul, cuptoarele care au rămas de 
la crematoriu, gardul cu curent electric.  
Lucrează cu harta „Lagărele de 
exterminare” 
Povesteşte despre ultima, cea mai crudă 
etapă de urmărire a raselor inferioare.  
Explică noţiunea „rezolvarea definitivă a 
problemei evreieşti” 
 
 
Demonstrează dispozitivul nr. 6, nr. 7, 
explică sarcinile în echipe  
 
 

Elevii examinează harta şi primesc 
sarcini privind textul istoric:  
 Grupul А- 
Analizează o zi din viaţa 
prizonierului.  
Documentul nr. 5 
Grupul B – pregăteşte un comunicat 
privind „cercetările ştiinţifice” şi 
experimentele în lagărele de 
concentrare.  
Documentul nr. 6 
Grupul C, folosind documentul nr. 7, 
pregăteşte o povestire despre fata 
evreică Anna Frank. 
Grupul D Analizează citatele lui I. 
Bauer şi M. Ghefter 
Documentul nr. 8, nr. 9 
Reprezentanţii fiecărui grup 
povesteşte despre rezultatele lucrului.  

4.Concluzie 
5 min. 

Profesorul propune să fie scris în caiet o 
concluzie din 2 propoziţii la tema: 
„Pentru ce trebuie să studiem Holocaustul 
în prezent?” 

Trag concluzii. Citesc răspunsurile la 
întrebare.  
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Anexă la lecţia  «Lagărele de exterminare» în timpul celui de al doilea război mondial 
Documentul nr.1 

Din cartea lui Adolf Hitler „Mein Kampf” 
 
Pe motiv că poporul evreu nu a fost capabil pentru o activitate productivă, el nu a fost în stare să creeze un stat pe 
teritoriul propriu.  
 
...La sfârşitul secolului XIX evreii practic au terminat cucerirea economică a Europei, iar acum au început să 
realizeze controlul politic asupra ei. Primele încercări în această conducere au fost de a dezrădăcina intelectualii 
altor popoare cu ajutorul răscoalelor revoluţionare. 
 
Lupta nemiloasă a evreilor pentru putere este în desfăşurare în prezent în Germania. Dar mişcarea naţional-socialistă 
a ghicit gândurile evreilor şi a ieşit împotriva lor. Partidul nostru naţional-socialist  este unica putere în lume, care a 
luptat cu aceste idei  josnice şi criminale împotriva umanităţii.  
Documentul nr. 2 

Istoria genocidului  
Urmărirea evreilor a început imediat după ce naziştii au ajuns la putere, dar ei nu au ajuns şi imediat la idea de 

nimicire totală.   
1. În 1935 au fost admise legile de la Nuernberg, care au divizat populaţia Germaniei în două părţi: germani şi 

ne-germani. Ultimii au fost privaţi de drepturile de vot, politice sau alte drepturi. Ei nu au devenit cetăţeni.  
Mulţi evreii doreau să plece din Germania, dar practic toate ţările au închis uşile sale în faţa lor. Ei nu aveau 

statul lor personal. Totuşi, din 1933 până în 1939  330 mii de persoane au fugit din Germania.  
Germanii aveau diferite planuri în ceea ce-i privea, aşa numita „problemă evreiască”: evacuarea lor pe teritoriul 

URSS, pe insula Madagascar (sudul Africii), izolarea pe teritoriul Poloniei. Planurile acestea nu au fost realizate.  
2. Noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1938 în istorie se numeşte noaptea de Cristal. Timp de o noapte, tineretul lui 

Hitler a omorât 91 de evrei, sute de persoane au fost rănite şi mutilate, mii dintre ele au fost umilite şi insultate, 
circa 3,5 mii au fost arestate şi trimise în lagărele de concentrare din Sachsenhausen, Buhenvald şi Dahau. Drept 
motiv a pogromului a servit faptul că un evreu a omorât un consilier al Ambasadei germane în Paris. Aceasta a fost 
prima acţiune de violenţă fizică directă aplicată evreilor pe teritoriul Germaniei.  

3. În anii primului război mondial germanii au ocupat regiunile cu populaţie compactă a evreilor: Polonia, 
Statele Baltice, Ucraina, Bielorusia. În oraşele mari au fost create ghetouri pentru evrei, unde a fost adusă toată 
populaţia evreiască din oraşe şi din suburbii.  
Documentul nr. 3 

Lagărele de exterminare  
Germanii au început să creeze lagăre de exterminare. Primele lagăre au fost create cu scopul de a izola 

persoanele, care erau suspectate ca făcând opoziţie regimului nazist, dar în scurt timp au devenit o maşină giganttică 
de reprimare şi nimicire a milioanelor de persoane de diferite naţionalităţi şi ideologii. Nimicirea în lagărele de 
exterminare era bine organizată. În timpul construcţiilor a fost discutată „capacitatea lor de tranzit”.  

Cele mai mari dintre ele: Auschwitz, Treblinka, Chełmno, Belzec, Sobibor, Maidanek.  
Victimele nu ştiau până în ultima clipă, că ei vor muri. Faptul acesta permitea în majoritatea cazurilor să evite 

rezistenţa. Mulţi evrei din Europa Centrală şi de Vest au venit în lagăre în trenuri simple pentru pasageri (conform 
biletelor procurate), considerând că ei vor schimba viza de reşedinţă. Evreii din Europa de est au fost aduşi în 
vagoane pline, cu paznici, fără apă şi mâncare.  

Consecutivitatea tipică a acţiunilor realizate în Auschwitz şi Maidanek în privinţa evreilor şi ţiganilor imediat 
după sosire (pe drum oamenii mureau în vagoane de sete şi căldură). Când ieşeau din vagoane, fără ceremonii, era 
efectuată sortarea oamenilor. Unii au fost trimişi în camerele de gazare la nimicire. În primul rând femeile, copii, 
oamenii bătrâni şi oamenii inapţi de muncă. Ei erau dezbrăcaţi, le tăiau părul, verificau dacă aveau cu ei lucruri 
preţioase. După ce camerele se umpleau cu oameni, camerele erau mascate în cabine de duş, erau date gazele de 
evacuare de la motorul tancului (o altă modalitate era evacuarea aerului din camere). Oamenii mureau asficsiaţi în 
timp de jumătate de oră.  

În viaţă lăsau oamenii, care ajutau să cureţe camerele de gazare şi să ardă corpurile, la fel să sorteze lucrurile 
celor omorâţi. Cei care se îmbolnăveau sau slăbeau de foamete, erau trimişi imediat în camerele de gazare.  

Heinrich Himmler spunea în unul din discursurile sale: „Majoritatea dintre noi cunoaşte ce înseamnă 100 de 
cadavre, care stau alături sau 500 sau 1000 mie de cadavre. De a trece prin aceasta, cu excepţia unor cazuri de 
slăbiciune omenească şi  să rămânem oameni cinstiţi, iată ce ne-a călit”. Totul s-a întors cu capul înjos: bunătatea se 
numeşte rău, iar răul bunătate.  
Documentul nr. 4 

Ce este un ghetou?  
Sunt raioanele oraşelor mari, unde locuiesc minorităţile etnice, benevol sau forţat, în condiţii mai bune sau mai 

rele.  
Ieşirea din ghetou fără permis la început era pedepsită cu închisoarea, iar apoi cu moartea.  
Norma alimentară pentru evreii din ghetou era egală cu 184 de calorii. Cine cunoaşte, de câte calorii are 

nevoie o persoană pe zi? De circa 3500 de calorii. Normele alimentare stabilite în mod oficial au fost calculate 
pentru exterminarea locuitorilorprin înfometare.  
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În toată Ucraina, Bielorusia, Statele Baltice, practic lângă fiecare orăşel, lângă multe sate sunt „gropi”, râpe 
naturale, unde alungau şi împuşcau bărbaţii, femeile, copiii. Schema era următoarea: trupele germane ocupau o 
localitate, aflau cine era evreu sau comunist, după care scoteau aceşti oamenii la locul de execuţie. Cum 
determinau germanii cine era evreu şi cine nu? Pe unii evreii îi recunoşteau după înfăţişare, pe alţii îi trădau 
vecinii.   

Mulţi bărbaţi puternici din ghetou au fost aduşi în lagărele germane de muncă, alţii în lagărele de exterminare.  
Documentul nr. 5  

O zi din viaţa prizonierilor  
 „Se deschid uşile vagoanelor şi oameni sunt loviţi cu biciul; printr-un difuzor se strigă ordinile; toţi trebuie 

să predea lucrurile şi îmbrăcămintea, chiar şi crampoanele şi ochelarii... Lucrurile preţioase sunt predate la un 
chioşc cu denumirea „Bijuterie”. Femeile şi domnişoarele merg la frizer, care le taie părul cu două mişcări de 
foarfece şi îl strânge în saci de cartofi... Apoi începe marşul... Din drapata şi din stânga totul e îngrădit cu sârmă, 
iar din spate stau zeci de ucraineni cu arme. Bărbaţii, femeile, domnişoarele, copiii, copiii nou-născuţi, invalizii 
fără picioare, toţi goi, merg într-o turmă.  La cotitură, la intrare în clădire, stă un ofiţer SS şi zâmbeşte şi explică 
amabil: „Nu o să vă facă nimic rău... Doar trebuie să respiraţi mai profund. Procedura aceasta ajută plămânii. 
Respiraţia corectă este necesară pentru dezinfectare”. Ei îl întreabă ce va fi cu femeile, şi el răspunde, că bărbaţii 
vor lucra la construcţia drumurilor şi podurilor, iar femeile nu vor lucra, dar dacă vor dori, vor ajuta la bucătărie 
şi prin gospodărie... Unii din ei speră la ceva bun pentru a merge fără rezistenţă la camerele de gazare.  

Majoritatea din ei ştiu bine ce îi aşteaptă. O putoare pătrunzătoare dezvăluie adevărul. Ei se ridică pe 
câteva scări şi văd inevitabilul... Ofiţerii SS alungă turma cu biciul. 

Mulţi din ei se roagă... Ofiţerii SS împing oamenii înăuntru.   
- Umpleţi bine! – comandă şeful. Uşa se închide. Cei care au rămas fără transport aşteaptă rândul lor. Oamenii 
aşteaptă iarna cu pielea... Dar motorina nu acţiona. Au trecut 50 de minute... 70 de minute... Iar oamenii stau în 
cameră. Plâng....  

În sfârşit, peste 2 ore şi 49 de minute motorina începe să acţioneze. În 32 de minute toţi au murit... 
Lucrătorii evrei deschid uşa din altă parte. Oamenii morţi stau ca coloane bazaltice– nu au unde să cadă. După 
moartea lor pot fi recunoscute familiile – ele stau, înghesuindu-se unul în  altul şi se ţin strâns de mâini”. 
Documentul nr. 6  

Experimentele medicale  
Experimentele cu oamenii au fost realizate în majoritatea lagărelor de concentrare. Medicii care experimentau, 

erau adunaţi din unităţile SS, Wehrmacht, institutele ştiinţifice şi universităţile Germaniei. Unul din liderii 
Germaniei fasciste, Heinrich Himmler, controla efectuarea experimentelor şi rezultatele lor.  

Cercetările cele mai principale în lagărele de concentrare ţineau de molipsirea artificială cu diferite infecţii şi 
încercări de a le trata. Influenţa asupra organismului a diferitor raze (de exemplu radiologice). Starea organismului 
la insuficienţa oxigenului, subrăcire, etc. Prin asemenea modalităţi neomeneşti medicii germani acreau vaccinele 
împotriva viruşilor periculoşi. Oamenii care au supravieţuit după toate experimentele, au fost nimiciţi ca „material 
utilizat”. Adesea „medicii” germani făceau experimentele sale fără anestezie, ne luând în consideraţie ţipetele şi 
durerea oamenilor.  
Documentul nr. 7  

Anna Frank  
Noi tot vorbim de cifre, fapte, teritorii. Este necesar să spunem despre persoane concrete, deoarece în spatele 

cifrelor se ascund numele persoanelor reale, care aveau o viaţă lungă,  gânduri, sentimente, senzaţii, dorinţe.  
La noi a ajuns jurnalul unei fete evreice, Anna Frank, care s-a ascuns mult timp împreună cu familia în una din 

casele din Amsterdam. Intrarea în refugiu (una din camerele casei) a fost mascată într-un dulap cu documente. 
Jurnalul Annei Frank a fost scris în formă de scrisori către o prietenă imaginată Kitti. La sfârşitul războiului familia 
a fost denunţată. Ei au fost trimişi în lagărul de exterminare, unde Anna Frank a murit de foamete.  

 
Documentul nr. 8  
Şase milioane de evrei împuşcaţi, înăduşiţi în camere de gazare.  
Şase milioane şi fiecare în parte.  
Este o memorie, care se opune să fie dată uitării.  
Este o chemare a oamenilor spre afinitate reciprocă, de neatins fără interdicţia de a omorî  
Este o convingere: NU EXISTĂ GENOCID ÎMPOTRIVA „CUIVA”, GENOCIDUL ESTE MEREU ÎMPOTRIVA 
TUTUROR.   
Iată ce înseamnă Holocaustul.  

Mihail Gefter, 
«Ecoul Holocaustului» 

 
Documentul nr. 9  
 
Memoria despre Holocaust este necesară ca copiii noştri niciodată să nu fie victime, călăi sau martori indiferenţi.  
 

I. Bauer  
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Procesul de la Nuernberg: conveierul morţii   

 
Goncearova Tatiana 
Profesor de istorie 
Liceul Teatral Oraşenesc. 
Recomandat pentru lecţiile de istorie, de dirigenţie, activităţi extracurriculare în clase gimnaziale şi liceale. 
Obiectivele lecţiei: 
1. Să dăm definiţia noţiunilor: lagărele de moarte, ghetourile, antisemitismul, genocidul, Holocaustul, toleranţa  
2. Analizarea şi examinarea documentelor,  
3. Sinteza şi argumentarea documentelor istorice.  
Metode şi procedee: 

1. Joc de rol istoric: „Procesul de la Nuernberg”. 
2. Vizionarea materialelor video cu mărturiile cruzimii fasciştilor  
3. Brainstorming  
4. Povestirea profesorului  

 
Etapele lecţiei Activitatea profesorului  Activitatea elevilor  

 
1. Activizare 
5 min. 

Pe tablă: 
1. 11 aprilie - 

„Ziua internaţională de eliberare a prizonierilor 
din lagărele fasciste de exterminare”  

2. „Cele mai groaznice manifestări ale 
Holocaustului au devenit lagărele de 
moarte, create de către fascişti pentru 
nimicirea fizică, declaraţi „neoameni”, 
şi anume: slavoni, evrei, ţigani şi mulţi 
alţii” 

Este anunţată tema lecţiei şi obiectivele.  

 Repartizează rolurile în clasă: membrii 
judecătoriei, reprezentanţii acuzaţiei, 
martorii apărării, membrii secretariatului.  
„Membrii tribunalului” iau loc lângă 
reprezentanţii acuzaţiei, pe mase sunt puse 
steagurile URSS, a Franţei, SUA, tot aici 
stau reprezentanţii apărării  
Vizavi:  
„Membrii secretariatului”, banca acuzaţilor 
(o bancă liberă cu numele infractorilor)  
  

2.Realizarea sensului  
20 min. 

Lucrează cu noţiunile istorice  
Lagărele de moarte 
Antisemitismul  
Genocidul  
Holocaustul  
Toleranţa  
Ghetou  
Judecătoria popoarelor (noţiunea şi definiţia lor 
scrisă pe tablă sau poster) 
 
Pune întrebările: 
Ce aţi auzit despre  
- Procesul de la Nuernberg?  
- De ce este atât de important să ţinem minte 
faptele acestea tragice? (povestirea profesorului) 
Astăzi noi vom fi participanţii judecăţii 
simbolice în privinţa conducătorilor fascişti.  
Încercăm să ne imaginăm ce s-a întâmplat la 
Palatul de Justiţie din oraşul Nuernberg în anii 
1945-1946 
40 volume de stenograme  
16 mii de pagini 
Mii de pelicule fotografice 
Kilometri de pelicule cinematografice.  
Fiecare cuvânt din procesul de judecată a fost 
fixat.  
În total pe teritoriul Germaniei şi ţărilor ocupate 
de ea au activat mai mult de 14 mii de lagăre de 
exterminare.  
Din mărturiile ofiţerilor SS, prizonierul, durata 
medie a vieţii căruia în lagăr era mai mică de un 
an, a adus naziştilor una mie cinci sute de 
Reichsmark (mărci) de profit net.  

 
Elevii citesc şi explică noţiunile şi definiţiile   
 
 
 
 
 
 
 
Elevii răspund la întrebări şi se pregătesc de 
jocul de rol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Încep procesul de judecată.  
Ridicaţi-vă!  
Întră instanţa!  
Preşedintele: 
Astăzi vom judeca infractorii lumii! 
(pe bancă sunt pregătite numele 
infractorilor) 
 
 
Membrul secretariatului citeşte informaţia 
istorică nr. 1 
Preşedintele şedinţei de judecătorie oferă 
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Conform unor materiale din Internet, în anii 
celui de al doilea război mondial prin lagărele de 
moarte au trecut 18 milioane de persoane.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorul completează cu o povestire: 
În noapte de pe 16 octombrie 1946 pe teritoriul 
închisorii din Nuernberg sentinţa a fost 
executată. Germanul Göring înainte cu 2,5 ore a 
băut cianură de potasiu. Corpurile liderilor 
fascişti au fost aduse la Munchen, arse şi 

cuvântul apărării:   
  
- În dreptul internaţional nu există o lege, 
care ar stabili pedeapsa pentru 
conducătorii ţării pentru că ei au dus 
războaie agresive. Procesul dat urmează să 
fie amânat până elaborarea a unei legi 
potrivite.  
- Persoanele acestea nu sunt culpabile. Să ne 
aducem aminte de Napoleon, care timp de 
15 ani a folosit agresiunea împotriva 
popoarelor şi ţărilor, dar nu a fost judecat. 
Sau să ne aducem aminte de Wilhelm al II-
lea al Germaniei, deşi el a fost învinuit în 
declan;area primului război mondial, dar nu 
a fost judecat.  
Cei vinovaţi sunt Hitler, Himmler, Goebbels  
iar oamenii aceştia nu sunt de vină, ei doar 
îndeplineau ordinele.. 
 
Membrul secretariatului  
- Informaţia istorică nr. 2 
Preşedintele şedinţei de judecată:  
Cuvântul este oferit martorilor acuzării (pe 
tablă, în materiale video, cronicile cruzimii 
fascismului ) 
„Ghetou şi lagăre de exterminare”, „Uzinele 
morţii” pe teritoriile poloneze ocupate 
 „Auschwitz” 
„Treblinka” 
„Sobibor” 
„Maidanek” etc.  
Martorii acuzării povestesc despre: 
ghetourile evreieşti şi lagărele de 
exterminare pe teritoriul Basarabiei  
(Tabelul nr. 1 pe tablă) 
Anexa nr. 1  
 Martorii acuzării povestesc despre ghetoul 
din Chişinău 
Vertiujeni  
Transnistria  
(Tabelul nr. 2) 
Membrul secretariatului citeşte informaţia 
istorică nr. 3, nr. 4 
Preşedintele şedinţei de judecată: Göring, 
Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, 
Rosenberg, Frank, Frick, Sauckel, Seyss-
Inquart, Jodl, la fel şi Bormann sunt 
condamnaţi la moarte (în lipsa) prin 
spânzurare. 
Sunt condamnaţi la închisoare pe viaţă:  
Hess, Funk, Raeder. Fără drept de apel! 
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scrumul a fost împrăştiat undeva în munţii 
Bavariei. Cei care au fost condamnaţi la 
închisoare pe viaţă, au fost aduşi la închisoarea 
Spandau, unde erau păziţi de soldaţii din patru 
ţări aliate. 
 

3.Reflecţia 
20 min. 

Astăzi noi am pronunţat sentinţa în privinţa 
celor, care au realizat nelegiuiri groaznice şi 
infracţiuni în faţa întregii omeniri.   Pedeapsa lor 
a fost demnă, dar…  Astăzi, când terorismul 
internaţional ridică capul, când în diferite 
colţişoare ai planetei se aud explozii, care 
omoară oameni nevinovaţi, este oportun de 
amintit istoria organizatorilor actelor teroriste.  
- Cum credeţi, tragedia din Auschwitz, se mai 
poate repeta vreodată?  
- Există în prezent manifestarea neonazismului, 
antisemitismului?  
- Credeţi că în lume a apărut pericolul de 
teroare? Numiţi cele mai mari acte teroriste din 
lume? Are dreptul de a exista între tineret 
manifestarea intoleranţa faţă de oameni de altă 
naţionalitate?  
- Propune elevilor să explice la ce poate aduce 
manifestarea intoleranţei faţă de diferite 
naţionalităţi în prezent.  
celor care nu manifestă intoleranţă  
 

Răspund la întrebări, argumentează 
răspunsurile, expun propria opinie, în echipe 
compun sentinţa bazată pe sentimentul de 
neprimire a războiului, ca unui mijloc de 
rezolvarea a conflictelor, înţelegerea 
inevitabilităţii plăţii pentru crima împotriva 
umanităţii.  
 
 

 
Anexa  
 
Informaţia istorică nr. 1  
 

… 20 noiembrie 1945. Geamurile din sala de judecată sunt închise cu storuri, este aprinsă lumina 
artificială. Pe o ridicătură sub steagurile celor patru ţări (URSS, SUA, Marea Britanie şi Franţa) sunt pregătite 
locurile pentru membrii Tribunalului Militar Internaţional, vizavi stau avocaţii îmbrăcaţi în mantii negre şi violete, 
pe dreapta sunt mesele reprezentanţilor acuzării. Poliţiştii militari americani stau neclintit, ţinând mâinile în spate. 
Iar după barieră pe două bănci stau inculpaţii, cei care au comis nelegiuirile monstruoase, care au  dus la moartea a 
zeci milioane de persoane.  

În Palatul de Justiţie de la Nuernberg a ajuns practic toată conducerea nazistă, cu excepţia lui Hitler, 
Himmler şi Goebbels, care s-au asasinat; a lui Krup, care a dispărut şi în lipsa lui Bormann şi Ley, care s-a 
spânzurat la închisoare, după ce a făcut cunoştinţă cu învinuirea.  

  
 

Informaţia istorică nr. 2  
 

Toţi, fără excepţie, învinuiţii în timpul procesului de la Nuernberg, se foloseau de astfel de garanţii 
procedurale, modalităţi de apărare, care nu au existat niciodată nu numai în ţările celui „de al treilea Reich”, dar şi 
în justiţia ţărilor din vest.  

Inculpaţii aveau la dispoziţie 27 de avocaţi, pe care îi ajutau54 de asistenţi-jurişti şi 67 secretari.  
Au fost satisfăcute demersurile de chemare în judecată a 61 de martori din partea apărării, iar 143 de 

persoane au primit formulare de anchetă.  
Avocaţii au solicitat amânarea, afirmând că nu există o asemenea lege conform căreia este posibil să fie 

tras la răspundere penală pentru agresiune.  
Dar tribunalul a opus rezistenţă încercărilor de a compromite procesul în privinţa infractorilor fascişti.   

Informaţia istorică nr. 3  
 

La 20 noiembrie a fost pronunţat actul de învinuire, iar a doua zi fiecare inculpat a fost întrebat, dacă se 
consideră vinovat sau nu.  

Răspunsurile au fost standarde: „Nu sunt vinovat” – aşa au răspuns  Keitel, Frank, Ribbentrop, Funk, 
Raeder şi alţii.  

Göring, Ribbentrop, Speer au specificat: „Nu sunt vinovat în sensul acela, în care am fost acuzat”.  
Şi doar Hess a introdus o diversitate oarecare declarând:  „Nu. Eu sunt vinovat doar în faţa lui Dumnezeu”.  
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Informaţia istorică nr. 4  
 
 

Dar acuzarea a prezentat o mulţime de dovezi. Stenogramele adunărilor la Hitler, ordinele conducerii 
Wehrmacht-ului, diferite instrucţiuni, mii de documente au fost puse pe masa Tribunalului Militar Internaţional.  

Au fost demonstrate filmele montate din secvenţe reale ale cronicii fasciste.    
Lagărul de exterminare Auschwitz: şiruri nesfârşite din mii şi mii de prizonieri trimişi în camerele de 

gazare. Prizonierii sunt bătuţi, speriaţi cu câinii.  
 

Anexa nr. 1 
Autor – dr-ul Bric E. 

Ghetourile evreieşti şi lagărele de exterminare  
 

Basarabia  
 

Ghetourile de pe teritoriul Basarabiei se deosebeau prin aceea că ele erau temporare. 
Oamenii din ghetou au fost sau nimiciţi sau deportaţi în Transnistria până la sfârşitul anului 1941.   
Ghetoul di Basarabia era de tip închis, înconjurat cu sârmă ghimpată şi cu un perete. La fel ca şi în alte 

locuri (Vertiujeni, Mărculeşti) populaţia evreiască locală a fost nimicită în prima lună de ocupaţie, ele au fost 
transformate în ghetourile de etapă, unde era adunată populaţia evreiască pentru trimitere în Transnistria. De fapt, 
ele au devenit lagăre de exterminare. Holocaustul din Moldova se deosebea prin acţiunile sincrone ale 
Einsatzgruppe „B”, a armatei române şi jandarmeriei. Germanii şi românii, împreună, au nimicit populaţia evreiască 
din aceleaşi localităţi până la 31 august 1941, când a fost semnat acordul la Tighina (Bender) privind crearea 
Transnistriei şi au fost delimitate zonele de influenţă. A doua particularitate a Holocaustului a fost combinarea 
umilinţei evreilor pe loc şi la locurile de deportare după hotarele republicii. Condiţiile de deportare erau aceleaşi că 
şi pe drum,  şi după sosirea la locul de destinaţie. Foarte puţine persoane aveau şansele de a supravieţui.  

 
 

Ghetoul din Chişinău  
 

 Decizia de a crea ghetoul din Chişinău a fost adoptată la 22 iulie 1941 de către guvernatorul militar al 
Basarabiei C. Voiculescu şi comandantul  garnizoanei din Chişinău D. Tudos. Conform altor surse ea a apărut la 
iniţiativa conducerii Einsatzgruppe -11a, care intra în componenţa Einsatzgruppe „D”. Particularitatea conducerii în 
ghetou era ceea că aceasta era dublă: se supunea comendaturii germane şi române.  Încă o particularitate consta în 
faptul că de pe teritoriul ghetoului au fost deportaţi toţi localnicii creştini, care au primit permise speciale pentru 
intrarea şi ieşirea din ghetou.  La 24 iulie Voiculescu trimite ordinul nr. 61, care prevede înregistrarea evreilor timp 
de 3 zile. Iniţial în ghetou erau 11500 de persoane, mortalitatea din cauza bolilor, lipsei de ajutor medical şi 
umilinţelor din partea paznicilor a constituit 30 persoane pe zi. Din  11525 de prizonieri 4148 erau bărbaţi, 4476 
femei şi 2901 copii.  

Ghetoul se afla în partea de jos a oraşului. Perimetrul de lemn cu care era îngrădit ghetoul, constituia 4 
kilometri.  

Nimicirea evreilor din Chişinău a început după ocupare şi a continuat şi după crearea ghetoului. Un 
detaşament special al jandarmeriei sub conducerea mixtă a românilor şi germanilor a participat la nimicirea evreilor 
din Chişinău (din partea germană a fost nepotul lui Ribbentrop, maiorul von Stranski), care a avut deja experienţă în 
pogromurile din Iaşi la sfârşitul lunii iunie 1941.  

Ofiţerii SS au fost cei mai activi în pregătirea şi organizarea omorârilor în masă. La 1 august 1941 germanii 
au selectat, sub pretextul pentru lucru, 450 de bărbaţi tineri, preponderent cu studii superioare şi 200 de fete. Practic 
toţi au fost împuşcaţi în aceeaşi zi. În câteva zile deja jandarmii români au ales 500 de persoane sub acelaşi pretext, 
din care au împuşcat mai mult de 300 de persoane.  

Majoritatea prizonierilor din ghetoul din Chişinău au decedat în timpul deportărilor, care au început la 4 
octombrie 1941. În timpul eliberării Chişinăului, în oraş, conform informaţiei diferite, au rămas de la 2 la 15 evrei. 
O parte din evreii care au supravieţuit, au fost supuşi represiunilor şi imediat după război fiind învinuiţi de 
colaborare cu conducerea română.  

O parte mică a evreilor a reuşit să iasă de pe teritoriul ghetoului şi să plece în România, unde au evitat 
Holocaustul. De exemplu, vestitul profesor de la Universitatea din California Samuel Aroni (amintirile lui  vor fi 
incluse în culegerea Institutului de Iudaică) 
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Vertiujeni 

 
 
Vertiujeni a fost creată ca o colonie evreiască de agricultură în mijlocul secolului XIX. Mai mult de 90% 

de populaţie erau evrei. Era dezvoltată cultivarea viţei de vie, tutunului, erau 4 sinagogi, activa o filială a băncii.  
În anul 1940 după instalarea puterii sovietice, o parte a populaţiei evreieşti din Vertiujeni a fost supusă 

represiunilor, ca deţinători de proprietate, persoane cu profesie liberă, etc. O parte a evreilor localnici a fost trimisă 
în Rusia să lucreze în mine.  

După ocuparea localităţii Vertiujeni toată populaţia evreiască, circa 1500 persoane, a fost împuşcată la 
începutul lunii iulie 1941. În locul localităţii Vertiujeni a fost creat un lagăr de etapă, în care au fost deţinute până la 
23 mii de persoane din oraşele şi localităţile de la nordul Basarabiei (de exemplu din Bricevo). Mortalitatea în lagăr 
era foarte înaltă – 100 persoane mureau pe zi din cauza bolilor infecţioase. Nu mai puţin de 10 mii de prizonieri au 
decedat în lagăr, majoritatea în timpul deportărilor în Transnistria. Lagărul a fost lichidat în anul 1944.  

 
 

Transnistria 
 

Transnistria a fost creată în conformitate cu contractul german-român, semnat la Bender la 30 august 1941. 
Conform acestui contract în jurisdicţia României trecea teritoriul între râurile Bugul de Sud şi Nistru, inclusiv şi 
partea stângă a Nistrului şi o parte a regiunilor din Ucraina.  

Pe teritoriul Transnistriei au fost organizate, conform calculelor doctorului I. Levit, 1989 de ghetouri şi 
lagăre de concentrare. În ele au fost nimicite sute de mii de evrei, majoritatea au murit în anii 1941-1942, mulţi au 
fost omorâţi în timpul transportării în lagăre.  

În ordinul guvernatorului Transnistriei din 11 noiembrie 1941 se vorbea despre aşezarea evreilor în 
coloniile de muncă, cuvântul ghetou nu se folosea. În conformitate cu ordinul acesta au fost create lagăre de muncă 
şi asemănări ale ghetourilor. Multe lagăre (Domanevka, Akcimetovka, , Bogdanovka, etc.) au devenit locuri de 
nimicire monstruoasă a multor mii de persoane. În acţiunile de nimicire participau jandarmii români, SS germani, 
coloniştii germani în regiunea Odesa, poliţiştii ucraineni. În 1944 „vlasovţî” la fel au participat la împuşcări.  

Ghetourile pe teritoriul Transnistriei erau de tip închis şi deschis. De exemplu, ghetoul înconjurat şi păzit 
din Jmerinka, unde activa administraţia română şi germană. Unele ghetouri erau de tip deschis, de exemplu la 
Râbniţa. Dar ieşirea de pe teritoriul lor era interzisă sau limitată la câteva ore. Neascultarea era pedepsită cu 
împuşcările şi pedepse în masă. Ghetoul din Râbniţa era de tip deschis, aici a fost creat un Judenrat, care colabora 
cu administraţia română. După război conducerea lui a fost judecată de către tribunalul militar.  

În câteva localităţi mici (Popovţî, Kopaigorod) evreii localnici locuiau în casele sale.  
În unele ghetouri prizonierii au reuşit să treacă peste omorârile în masă, epidemiile, foametea şi bolile 

anilor 1941-42 şi să se înţeleagă cu administraţia română. Ei au supravieţuit în timpul Holocaustului (Berşad, 
Moghilău, Jmerinka, Şargorod, etc.). în toamna anului 1942 în lagăre venea ajutorul din România.  

În 1943 acţiunile de nimicire în masă s-au terminat. 93000 de evrei din Transnistria şi 17000 de evrei din 
Cernăuţi au supravieţuit în războiul din zona ocupaţiei române. Doar 15000 evrei basarabeni au trecut prin tragedia 
din Transnistria.   

Majoritatea evreilor au supravieţuit în Moghilău – 13000, Berşad – 11000, Jmerinka – 3500, Şargorod – 
2000, etc.  

Pe teritoriul Transnistriei au nimiciţi nu mai puţin de 220000 de evrei, inclusiv 88000 de mii evrei români.  
 

Dubăsari 
 

În luna iulie 1941 a fost creat ghetoul pentru evrei în Dubăsari. Pe hartă el este numit lagăr. Luând în 
consideraţie, că în luna septembrie pe teritoriul Dubăsarilor a fost nimicită toată populaţia evreiască adusă acolo, el 
era un lagăr de concentrare creat special pentru nimicire.  

În ghetoul din Dubăsari au fost aduşi nu doar evreii localnici din Dubăsari şi din satele vecine, dar şi 
populaţia evreiască din Tiraspol, Bender, Orhei, Cotovsc, Balta, Krasni Okna, etc. Evreii erau obligaţi să poarte o 
bandă galbenă cu steaua lui David, ieşirea de pe teritoriul lagărului era interzisă. În jurul lagărului nu era perete 
separant. Poliţia locală şi jandarmii îl păzeau cu severitate.  

Acţiunea de nimicire a început la 12 septembrie. Preventiv au fost săpate gropi pe marginea de nord-est a 
Dubăsarilor. Evreii din ghetou şi localnicii săpau gropile. A fost anunţat că gropile sunt săpate pentru păstrarea 
legumelor. În ghetou se zvonea că toţi evreii vor fi aduşi la Tiraspol, unde ei vor primi case.  

Acţiunile au fost realizate în câteva etape. Grupurile de condamnaţi au fost divizate în bărbaţi şi femei. 
Soldaţii români, poliţiştii localnici şi germanii participau la împuşcări. Acţiunea a fost „comună” pentru germani şi 
români. Comandantul V. Keller conducea acţiunea din partea germanilor.  

În timpul împuşcării sunt de menţionat acţiunile călăilor, care erau foarte cruzi şi îşi băteau joc de oameni. 
Au fost cazuri, când ei omorau oamenii cu baltaguri, îi tăiau cu furcile, îi îngropau de vii.  
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La locul împuşcărilor din Dubăsari a fost înălţat un memorial. Teritoriul, unde a avut loc tragedia de la 
Dubăsari, este un loc de nimicire în masă pe teritoriul Moldovei, unde au decedat de la 8 la 15000 evrei. Locul 
tragedii se numeşte Babii Iar moldovenesc.  
 

Râbniţa 
 

Ghetoul din Râbniţa a fost creat în luna august 1941. În ghetou era un Judenrat, care se supunea 
administraţiei române.  

Ghetoul din Râbniţa a fost de tip deschis. Nu era nici perete, nici sârmă ghimpată. Dar oameni străini nu 
aveau dreptul să intre pe teritoriul ghetoului. Pentru depistarea persoanelor străine pe teritoriul ghetoului sau a 
evreilor care nu erau din acest ghetou, erau organizate împuşcări în masă. Instrucţiunea pentru vizitarea ghetoului 
spunea: „În general, accesul persoanelor străine (inclusiv a ofiţerilor, unterofiţerilor şi soldaţilor) este interzis. b) 
În caz de necesitate sunt eliberate permise personale pe numele solicitanţilor (reprezentanţilor conducerii)... c) 
Pentru asigurarea unui control strict şi sigur a tuturor persoanelor, care vizitau ghetoul cu permisiune, se proceda 
în felul următor: numărul de persoane care intra pe teritoriul ghetoului simultan, nu depăşea numărul de soldaţi, 
care îi însoţeau”.  

Prin ghetoul din Râbniţa au trecut nu mai puţin de 10000 de persoane, jumătate din care au murit.  
Vă aducem la cunoştinţă actul comitetului referitor la nelegiuirile din Râbniţa: „... conducerea militară 

înfometa populaţia, oamenii nu primeau nici mâncare, nici apă, iar hrana care o obţineau, schimbând lucrurile sale 
personale, conducerea românească o lua, lăsând oamenii dezbrăcaţi şi flămânzi. A fost stabilit un regim barbar în 
privinţa evreilor, .... ei erau violaţi, bătuţi cu picioarele, îi băteau cu armele şi îi împuşcau. Cum a constatat 
comitetul,... conducerea militară chinuia populaţia, o înfometa şi o omora... aproximativ 3 mii de persoane. 
Corpurile cetăţenilor omorâţi şi istoviţi le aruncau din poduri, de la etajele doi sau trei, iar apoi le aruncau în gropi 
de murdării, beciuri, veceuri, tranşee ... Corpurile aruncate în gropi le presărau puţin cu pământ, în primăvara anului 
1942 cânii duceau corpurile pe dealuri, le aduceau în sat”.  

Evreii, care au nimerit în ghetou, aveau şansa de a supravieţui, trecând prin umilinţele paznicilor şi 
jandarmilor. Evreii, coloanele cărora treceau pe teritoriul Râbniţei în Transnistria, erau nimicite, împuşcate, mulţi au 
fost înecaţi şi spânzuraţi pe poduri, au fost arşi, etc.  

Iniţial prizonierii nu aveau dreptul să plece de pe teritoriul ghetoului şi să intre în oraş. După aceea, ei 
aveau dreptul să plece de pe teritoriu în timpul stabilit, 2 ore în oraş şi să schimbe lucrurile pe produse. În caz de 
întârziere ei erau împuşcaţi pe loc sau maltrataţi.  

În jur la 2000 de prizonieri au supravieţuit în ghetoul din Râbniţa.  
 

 
Împuşcările în masă a evreilor din Moldova în cel de al doilea război mondial 

 
În prezent încă sunt necunoscute locurile de împuşcări în masă a evreilor în timpul războiului. Dacă cele 

mai groaznice locuri, unde într-o perioadă restrânsă au fost nimicite mii de persoane (Dubăsari, pădurea de la 
Cosăuţi), au fost descrise, atunci multe locuri de nimicire a sute de persoane în perioada deportării prizonierilor în 
Transnistria nu au fost găsite şi marcate. Este suficient de menţionat că la fiecare 10 km. au fost săpate gropi, în care 
se presupunea să fie împuşcate câte o sută de persoane. Dar totuşi până în prezent nu toate locurile au fost stabilite şi 
descrise. Mai mult decât atât, ceea ce ţine de victimele împuşcărilor în Dubăsari, care au fost numite Babii Iar 
moldovenesc, numărul de victime ajunge de la 8000 până la 18000 de persoane. (Vezi A.M. Moscaliov (Vexler) 
Tragedia de la Dubăsari, septembrie 1941. Dubăsari, 1999). Au fost depistate locuri posibile a împuşcărilor 
persoanelor în diferite raioane a Moldovei, dar nici până în prezent ele nu au fost exhumate şi descrise. Nu există 
cifre exacte ale persoanelor omorâte în timpul acţiunilor în ghetouri şi lagăre de concentrare, deoarece acţiunile  au 
fost întreprinse de către soldaţii români şi germani, şi de către coloniştii germani, colaboraţionişti, poliţiştii 
ucraineni, soldaţii lui Vlasov, etc.  

În tabelul nr. 2 prezentăm informaţia privind locurile principala de nimicire în masă a evreilor, care în 
prezent sunt descrise în literatură, site-uri şi arhive.  
 
 
 
Informaţia nr. 2 

Mărturiile acuzării  
 

Hermann Wilhelm Göring – mareşal, comandant militar, aviator militar german, consilierul cel mai 
apropiat a lui Hitler, „cel de al doilea”, cum îl numeau în Reich. Anume el a fost numit primul succesor a lui Hitler, 
organizatorul grupelor de asalt şi Gestapo, organizatorul primelor lagăre de exterminare.  Cu numele lui Göring se 
asociază nimicirea poporului evreiesc. El a fost cel mai activ provocator după Hitler a războaielor agresive cu scop 
de cucerire a dominanţei mondiale şi organizator al programelor de nimicire a popoarelor întregi, de jefuire a ţărilor 
ocupate, folosire a muncii de sclavi – prizonierilor militari şi a oamenilor care au fost aduşi forţat în Germania. 
Göring a fost implicat în pregătirea de către nazişti a războaielor bacteriologice şi experimentelor barbare cu 
oamenii.  
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 Rudolf Hess – adjunctul lui Hitler în conducerea partidului nazist, Obergruppenführer SS şi CA (grupele 
de asalt şi de apărare), organizatorul nemijlocit al agresiunii împotriva Austriei, Cehoslovaciei, Poloniei. El a fost 
cel de al doilea succesor a lui Hitler după Göring.  Hess a semnat documentele mizantropice, despre „apărarea 
demnităţii şi conştiinţei”, ordinele privind privarea evreilor de drept de vot şi de dreptul de a lucra în instituţiile 
publice. Anume el a fost iniţiatorul creării legilor extrem de aspre pentru polonezi şi evrei pe teritoriile ocupate.  

În 1941 el a zburat în Anglia cu scopul de a organiza acţiuni comune împotriva URSS. Acolo el a fost 
internat (reţinut) până la sfârşitul războiului.  

Joachim von Ribbentrop – ministrul Afacerilor Externe a celui „al treilea Reich”, unul din cei mai activi 
organizatori de pregătire şi conducere a războaielor agresive. Împreună cu complicii cei mai apropiaţi a lui Hitler, 
Ribbentrop a elaborat planuri de colonizare a ţărilor ocupate, jefuire, robire şi nimicire în masă a cetăţenilor din 
ţările acestea, a participat foarte activ în realizarea planurilor acestea. La dispoziţia lui a fost creat un batalion 
special, care urmărind unităţile progresiste a Wehrmacht-ului, jefuia muzeele şi bibliotecile  ţărilor ocupate.   

  
 
Wilhelm Keitel – general – feldmareşal, consilierul militar cel mai apropiat, adeptul şi complicele lui 

Hitler. Anume el a pus în mişcare întreaga maşină militară a „celui de al treilea Reich”. El a dirijat nu doar 
pregătirea şi conducerea războaielor agresive, ci şi elaborarea ordinelor, crimele sancţionate militare şi crimele 
împotriva umanităţii.  

„Viaţa omului la est nu costă nimic!”, „Doar metodele draconice sunt capabile să asigure ordinea pe 
teritoriile ocupate” – anume aşa erau ordinele semnate de Keitel.  

Ernst Kaltenbrunner – şeful poliţiei de securitate, Obergruppenführer SS, călăii şi mâna dreaptă lui 
Himmler. Lui i se supunea Gestapoul şi serviciul de spionaj german. El conducea paza lagărelor de exterminare, 
conducea grupele, care omorau oamenii, îi torturau, executau în masă populaţia paşnică. Kaltenbrunner era 
responsabil pentru nimicirea a milioanelor de evrei, crimele nelegiuite împotriva prizonierilor lagărelor de 
exterminare şi prizonierilor militari,  împotriva femeilor, oamenilor bătrâni şi copiilor de pe teritoriile ocupate.    

Alfred Jodl – general – colonel, adjunctul lui Keitel şi unul dintre cei mai apropiaţi consilieri a lui Hitler. 
Totul ce ţine de pregătirea şi realizarea planurilor agresive ale Germaniei fasciste ţin de numele lui. Operaţiunea 
Barbarossa (planul de atacare a Uniunii Sovietice) lângă semnăturile lui Hitler şi   Keitel este semnătura lui Jodl. 
Anume ei au pregătit ordinele de distrugere a Moscovei şi Leningradului şi altor oraşe, au fost date sancţiunile 
pentru nimicirea nemiloasă a tuturor patrioţilor care nu puteau accepta sclavia fascistă.   

Julius Streicher – unul dintre fondatorii şi conducătorii partidului nazist, ideologul antisemitismului, 
„iudeofobul nr. 1”, cum se numea el pe sine însuşi, organizatorul pogromurilor evreieşti. El pleda pentru nimicirea 
fizică a tuturor evreilor şi  a scris: „… Numai atunci, când toată populaţia evreiască va fi nimicită, problema dată va 
fi rezolvată”. Liderii fascişti au luat anume concepţia aceasta, şi în anul 1942 au adoptat directiva privind 
„rezolvarea definitivă” a problemei evreieşti, conform căreia în Europa au fost nimicite mai mult de 6 milioane de 
evrei.  

Hans Frank -  funcţionarul partidului fascist în probleme de drept, preşedintele Academiei Germane de 
drept, general-guvernator al teritoriilor poloneze ocupate, pe care le-a transformat într-un lagăr de exterminare. El 
sistematic şi planificat a dus oamenii la foamete şi sărăcie, teroare şi lipsă de drepturi, a sancţionat omorârea în 
masă a populaţiei evreieşti şi poloneze.   

Wilhelm Frick – ministrul de imperiu al Afacerilor Interne, funcţionar, membru al Consiliului de Miniştri 
pentru apărarea imperiului, împuternicitul general pentru problemele administraţiei, responsabil pentru organizarea 
spatelui frontului pentru război. Mai mulţi ani el a condus Gestapoul şi alte servicii poliţiste ai „Reichului”.  Anume 
Frick în 1940 a emis ordinul de nimicire a oamenilor cu boli psihice şi celor bătrâni.  

Hjalmar Schacht – preşedintele băncii Reichului, ministrul economiei, responsabil pentru problemele 
economiei militare. Anume el a ajutat monopoliştii germani să asigure venirea la putere a lui Hitler. Schacht este 
fondatorul industriei militare, finanţistul războaielor sângeroase.   

Walther Funk – ministrul de imperiu al economiei, preşedintele băncii Reichului, unul din cei mai 
importanţi consilieri a lui Hitler. Continuând afacerea lui Schacht, pentru planurile agresive a lui Hitler, el a folosit 
toată economia Germaniei, iar apoi şi economia ţărilor ocupate. Anume Funk a transformat depozitele băncii 
Reichului în locul de păstrare a lucrurilor preţioase furate de aliaţii lui Hitler în ţările ocupate, inclusiv a coroniţelor 
dentare de aur, ramelor de ochelari şi ale altor lucruri din metale preţioase, scoase  de pe prizonierii lagărelor de 
exterminare, omorâte în camerele de gazare.  

Karl Dönitz – amiral, comandantul flotei militare germane, din 1943 comandantul suprem a forţelor 
militare maritime a Germaniei; după sinuciderea lui Hitler a fost succesorul lui. Conform ordinului  amiralului au 
fost înecate navele spitaliceşti şi vapoarele, pe care au fost evacuaţi locuitorii paşnici, inclusiv femeile, bătrânii, nu 
au fost întreprinse măsuri pentru salvarea echipelor de pe navele înecate.  

Erich Raeder – amiral, a participat activ în planificarea, conducerea şi realizarea războaielor agresive în 
Germania fascistă. Anume el a propus idea de invaziune în Norvegia şi anume el cerea ocuparea Greciei.  

Cu şase zile înainte de atacare a URSS Raeder a ordonat să fie atacate submarinele în marea Baltică. 
Anume el a iniţiat războiul necontenit submarin. Anume statul lui major a emis decretul de sacrilegiu privind 
nimicirea Leningradului şi a celor trei milioane de locuitori.    

Baldur von Schirach – organizatorul şi conducătorul organizaţiei tineretului „Hitlerjugend”, locotenentul şi 
Gauleiterul din Viena. Pe parcursul a mai multor zeci de ani el a stricat tineretul german, o otrăvea cu iadul 
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rasismului şi militarismului, introducea în conştiinţa oamenilor ideile mizantropice. Schirach la fel este responsabil 
pentru înrobirea poporului austriac, pentru omorârea  a sute de persoane. Anume el a deportat din Viena 60 mii de 
evrei, care apoi au fost nimiciţi în lagărele de exterminare.  

Fritz Sauckel - Obergruppenführer SS, împuternicitul general pentru folosirea forţei demuncă. Anume de 
numele lui ţine una din cele mai sumbre pagini din istoria fascismului – răpirea în masă a oamenilor din ţările 
ocupate, ca apoi, ei să lucreze la întreprinderile şi fermele din Germania. „Toţi oamenii, spunea el, - trebuie să fie 
hrăniţi, acomodaţi şi trataţi în aşa mod, pentru a-i exploata la maximum şi cu cheltuieli minime”. Conform ordinelor 
lui la muncă silnică în Germania au fost trimise zece milioane de lucrători străini şi prizonieri militari.  

Franz von Papen este unul dintre organizatorii activi de luare a puterii de către fascişti, vice-cancelarul în 
primul cabinet lui Hitler. Fiind lider al partidului catolic, Papen a depus multe eforturi pentru a asigura cu ajutorul 
Vaticanului regimul lui Hitler. Fiind ambasador în Turcia în 1939-1945, el a condus activitatea de spionaj şi a 
organizat diferite provocări.  

Arthur Seyss-Inquart – unul din conducătorii partidului fascist. El a fost unul din cei, care îl ajuta pe Hitler 
să realizeze Anschluss, adică cotropirea Austriei, iar în timp de război a sancţionat teroarea în masă a popoarelor 
polonez şi olandez.  

Albert Speer – complicele şi favoritul lui Hitler, ministru de dotare şi armament, şef al organizaţiei militare 
şi de construcţii „Todt”. Anume el în timpul războiului a condus toată construcţia şi producerea militară a 
Germaniei fasciste.  

Konstantin von Neurath – ministrul afacerilor externe, general SS, preşedintele consiliului clandestin, 
membru al consiliului de miniştri pentru apărarea imperiului. Aristocrat de origine prusacă, diplomat de şcoală 
veche, anume el l-a ajutat pe Hitler să facă primii paşi în politica sa agresivă. Boemia şi Moravia, fiind protectorate, 
el timp de patru ani şi jumătate a introdus în Cehoslovacia regimul de teroare sângeroasă – aşa numita „ordine 
nouă”.  

Hans Fritzsche – cel mai apropiat colaborator lui Goebbels, şef al secţiei de presă internă pe lângă 
ministerul propagandei, apoi conducătorul radiodifuziunii.  El cultiva la germani sentimentul de ură faţă de alate 
popoare, tindea spre aceea ca compatrioţii să urmeze partidul nazist. Responsabilitatea lui personală pentru corupere 
politică şi morală este foarte mare.   

 
 

Numele infractorilor care au fost judecaţi de către Tribunalul  
Internaţional la procesul de la Nuernberg în anii 1945 – 1946 

 
Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Franz von Papen, Arthur Seyss-Inquart, Albert 
Speer, Konstantin von Neurath, Hans Fritzsche, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans 
Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Hjalmar Schacht, Walther Funk, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von 
Schirach, Fritz Sauckel, Hans Fritzsche. 
Tabelul nr. 1 
  
Nr. Raionul Localitatea Numărul prizonierilor  
1 Bălţi  Limbenii Noi 2634 
2 Bălţi Râşcani 3072 
3 Bălţi Răuţel 3253 
4 Soroca Vertiujeni 22969 
5 Hotin Secureni 10400 
6 Hotin Edineţ 11762 
7 Lăpuşna Chişinău 10400 
 Total   64490 
Luând în consideraţie ghetourile mici şi lagărele, conform informaţiei româneşti la data de 1 septembrie 1941 în 
provincia „Basarabia” au rămas 72625 evrei  
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Tabelul nr. 2 
 
Nr. Denumirea locului de nimicire Numărul persoanelor 

omorâte 
Anexa  

1 Chişinău:  
1. La pereţii cimitirului evreiesc* 
2. În curtea institutului agricol 
3. La staţia Ghidighici 
4. La aerodromul vechi  
5. Traseul de la Orhei  

 

 
1250 
 
 
400 
 
525 
500 
Cifra exactă nu a fost 
stabilită ** 

* Împuşcările au avut loc în 
iulie şi august  
** Nu mai puţin de 2-3 mii de 
persoane 

2 Bender  Nu mai puţin de 500 
persoane*** 

*** Inclusiv 300 în şanţul de 
lângă cetate, 60 în afara 
oraşului şi un şir de grupuri în 
suburbia Caucazului  

3 Bălţi 4100 2300 împuşcaţi, 1800 au murit 
din cauza torturilor  

4 Dubăsari De la 8000 până 
15000 

Omorurile, împuşcările au avut 
loc de la 12 până la 28 
septembrie 

5 Edineţ 1400 1000 împuşcaţi, 400 au murit 
de foamete 

6 Camenca  Aproximativ 2500  
7 Călăraşi Aproximativ 3000 A fost depistată 1 înhumare 
8 Rezina Aproximativ 1300 300 de bărbaţi împuşcaţi, 1000 

femei arse în cuptoarele de 
ardere a varului   

9 Râbniţa Nu mai puţin de 3000  
10 Râşcani 100  
11 Soroca 6000 În pădurea de la Cosăuţi şi 

muntele Bechirov 
12 Teleneşti 400  
13 Tiraspol 

1.Fabrica de tutun  
2. Slobodca  
3. Cariera orăşenească  
4.Ghetoul din Tiraspol  
5 Livada gospodăriei de învăţământ 

 
2500 
4000 
1500 
300* 
2000 

*au fost împuşcaţi în luna 
aprilie 1944 de către soldaţii 
germani  
 

14 Hânceşti Aproximativ 500 Au fost găsite 90 înhumări 
15 Bravicea  300  
16 Vadul lui Vodă Aproximativ 100  
17 Vertiujeni De la  10000 până 

20000 
Era situat lagărul de 
exterminare de etapă – ghetou 

18 Gorevo Aproximativ 100  
19 Climăuţi 300  
20 Climouţi Aproximativ 600   
21 Colbasnaia 3500  
22 Lipcani 4000  
23 Mărculeşti 1000 După nimicirea evreilor din 

localitate a fost organizat un 
lagăr de etapă – ghetou 

24 Mălăieşti  Aproximativ 100  
25 Olăneşti 300  
26 Pelenia 100  
27 Raşcov 70 65 înecaţi, 5 omorâţi cu arme 
28 Sculeni 100  



63 
 

29 Slobodca Aproximativ 350 Au fost nimiciţi evreii din 
Orhei 

30 Sărăteni 210  
31 Cepeleuţi 200 Împuşcaţi la 6 şi 7 iulie 1941 
32 Ciuciuleni 140  
33 Cernişeni 42 Posibil îngropaţi de viu 
34 Terebna 70  
35 Selişte Aproximativ 100  
36 Petreni 50 11 persoane au fost împuşcate, 

alţii au fost legaţi cu sârmă şi 
înecate câte 5 persoane 

37 Sărata, Ciuluc, Albineţ, Rediu  
 

100 Au fost omorâţi nemilos în 
primele zile de război  
 

 
Până în prezent nu au fost stabilite detaliile nimicirii la Chişinău şi împrejurările lui a 15 – 20000 de evrei din 
Chişinău în primele zile de ocupaţie. (vezi Samuel Aroni Memories of the holocaust: Kishinev 1941- 1945) 
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Drepţi între popoare 

Cuşnir Alla 
Profesor de istorie 
Liceul teoretic „Rambam” 
Lecţiile de istorie, educaţie civilă, activităţi extracurriculare.  
 
Obiectivele operaţionale:  Elevii vor fi capabili: 
- să explice termenii: drepţi între popoare, toleranţă, fascism, rasism  
- să marcheze pe hartă ţările unde locuiesc Drepţi între popoare 
- să clasifice calităţile morale ale Drepţilor între popoare 
- să-şi exprime propria opinie la tema exterminării naţiunii evreieşti  
 
Etapele de activitate Activitatea profesorului Activitatea elevilor  
I.  Evocare 
 
 
10 min. 

Anunţă tema, obiectivele lecţiei  
 
Propune elevilor să explice semnificaţia 
termenilor, iar apoi să alcătuiască câte o 
propoziţie cu fiecare din ei 

Scriu în caiete tema, obiectivele lecţiei 
Elevii compun câte o propoziţie cu fiecare 
termen: Drept între popoare;  Toleranţă; 
Fascism; Rasism  

Realizarea sensului  
 
(25 min.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Împarte clasa în 3 echipe şi le dă sarcini  
Gr. I Harta «Drepţi între popoare» 
Examinaţi harta; Marcaţi ţările, unde 
locuiau drepţii între popoare pe care îi 
cunoaşteţi (Anexa nr.1);  Completaţi 
posterul  
 
Gr. II. Mărturiile drepţilor între popoare: 
Povestiţi despre un Drept între popoare, 
descrieţi calităţile morale ale Dreptului 
între popoare, clasificaţi calităţile şi 
numiţi acele pe care le consideraţi model; 
Argumentaţi de ce calităţile acestea sunt 
importante pentru fiecare din voi.  
Completaţi posterul (Anexa nr. 2, nr. 3, 
nr. 4, nr. 5, nr. 6) 
Gr. III. Creaţi o medalie „Drept între 
popoarele lumii”, folosind informaţia din 
documente.  
 (Anexa nr.7, nr. 8) 

 
 
Gr. I. Citesc materialele, completează 
posterele, prezintă posterele sale  
 
 
 
 
Gr. II. Citesc materialele, completează 
posterele, prezintă posterele sale  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. III. Creează medalia „Drepţii între 
popoarele lumii” în formă de desene, 
scheme, planuri de idei 

Reflecţia  
(10 min.) 
 
 

Gândeşte-te şi expune în formă liberă 
opinia proprie faţă de manifestarea urii şi 
chipului de duşman într-o societate de 
oameni.  

Meditare  
Scrisoare liberă  
(5-9 propoziţii) 

Tema pe acasă Alcătuiţi formula toleranţei  
 (Toleranţa = ?+?) 

 

Sarcină suplimentară  Dictare istorică 
 (Anexa nr.9) 
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Anexele la tema «Drepţii între popoarele lumii» 

Anexa nr. 1 (pentru activitatea gr. I) 
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Anexa nr. 2 (pentru activitatea gr. 2) 

Mărturiile Drepţilor între popoarele lumii 

La sfârşitul lunii mai 1942 în Londra au ajuns date incontestabile despre exterminările în masă. La începutul lunii iunie 
datele acestea au fost afişate de către „conducerea poloneză в exil”. În toamna anului  1942 în Londra a venit mesagerul 
reprezentanţilor activităţii ilegale poloneze Jan Karski, care a povestit despre ghetoul din Varşovia şi lagărul de 
exterminare din Łódź. Apoi Karski a plecat în America şi a povestit totul preşedintelui Roosevelt. Societate zbuciuma, au 
fost organizate mitinguri de protest, în reviste au fost publicate  protestele fulminante ale nelegiuirilor naziştilor. În 
Congresul american şi englez în sfârşit se auzeau glasuri de protest şi învinuire. Sub presiunea opiniei publice ţările mari 
de vest au hotărât să creeze o conferinţă nouă privind problema refugiaţilor. Conferinţa s-a deschis la 18 aprilie 1943 în 
Milton pe insulele Bermude. Locul desfăşurării conferinţei a fost ales cu scopul de o izola de presă şi opinii publice: în 
timpul războiului jurnaliştii nu puteau ajunge pe insulele Bermude. Recomandările conferinţei, care au fost prezentate 
miniştrilor au fost „secrete”. Superputerile de vest au hotărât că ei şi-au îndeplinit obligaţiunile doar prin faptul că au 
organizat conferinţa.  

Indiferenţa aliaţilor faţă de soarta evreilor a adus la ceea că solicitările insistente ale reprezentanţilor evreieşti au distrus 
lagărele de exterminare şi punctele feroviare nu au fost satisfăcute. Bombardierii americani au nu o dată au bombardat 
combinatele purificatoare lângă Auschwitz şi puteau ajunge foarte uşor şi la Auschwitz – Birkenau. Piloţii englezi 
au recunoscut că puteau bombarda camerele de gazare fără complicaţii.  

Tăcerea Papei Romei   

Cel mai uimitor fapt a fost tăcerea Vaticanului. Toată lumea aştepta în tensiune din partea celui care se considera fiul 
lui Iisus – papa romei criticarea groazelor. Liderii nazişti erau preocupaţi că Roma îi va blestema şi îi va excomunica. 
Dar se îngrijorau în zădar. Papa Pii XII niciodată nu a criticat exterminarea evreilor. Momentul decisiv a fost la 16 
octombrie 1943 când în privinţa evreilor a fost organizată o goană noaptea cu scopul de ai deporta. Ambasadorul 
german în Vatican se temea că de data aceasta Papa fiind presat nu va fi atât de stăpânit. Dar s-a îngrijorat în zădar. Pii 
XII, cârmuitorul bisericii catolice şi episcopul Romei, privea indiferent cum 1200 de băraţi, femei şi copii au fost 
trimişi la moarte din Roma în Auschwitz. El nici nu a făcut ceea ce au făcut câţiva episcopi care i se supuneau lui, care 
considerau că misiunea lor religioasă constă în faptul de a exprima în public protestul împotriva deportării evreilor din 
oraşe. Arhiepiscopul de Young din Utrecht a interzis enoriaşilor săi să participe în goanele împotriva evreilor. 
Episcopul Parisului, misionarul Chatel şi-a prins la mantia sa o stea galbenă: preotul catolic din biserica „Snat-Gedvig” 
din Berlin, Bernhard Lichtenberg se ruga în mod deschis pentru evrei şi prizonierii lagărelor de concentrare. Pentru 
faptul acesta el a fost arestat şi în 1943 a murit pe drum spre Dachau.  Cardinalul Rockley, viitorul Papa  Romei Ioan 
XXIII, Ambasadorul Papei în Ankara, apăra evreii şi îi ajuta. Dar glasul Papei Romei nu se auzea. Să menţionăm 
faptul că în multe locuri din Europa ocupată preoţii localnici ajutau să ascundă evreii în mănăstiri, care erau mereu în 
frică pentru că puteau fi pedepsiţi.  

Acţiunile pentru salvarea evreilor  

Alături de acţiunile făţarnice a ale multor ţări de vest şi tăcerea Papei Romei, trei ţări – Danemarca, Finlanda şi Bulgaria – au 
împiedicat naziştii să realizeze planul lor de exterminare.  

Salvarea evreilor din Danemarca  

La sfârşitul anului 1943 ataşatul german pentru afaceri maritime a preîntâmpinat danezii că Germania intenţionează 
să deporteze evreii. În câteva zile populaţia creştină a ascuns evreii din Danemarca. Gestapoul intra în casele 
evreieşti şi nu găsea pe nimeni acolo. În timpul goanei au fost găsiţi doar 470 de evrei, care nu s-au ascuns; ei au 
fost trimişi în lagărul Theresienstadt. Poporul danez a participat în operaţiunea grandioasă de trimitere a evreilor în 
Elveţia neutră pe bărcile pescuitorilor şi alte mijloace de transport. Toată populaţia daneză s-a unit şi activa ca o 
uniune pentru salvarea evreilor. Operaţiunea de transportare a durat câteva săptămâni şi s-a finisat cu succes. La 
sfârşitul lunii octombrie populaţia evreiască, aproximativ 7000 persoane, erau deja în Elveţia. Guvernul Suediei şi 
poporul suedez a primit evreii şi le-a oferit refugiu.  

Salvarea evreilor din Finlanda  

Finlanda a fost atacată de către Rusia în 1939 şi peste doi ani s-a alăturat de Germania în războiul împotriva URSS. Dar 
Finlanda a refuzat să predea Germaniei cei 2000 de evrei. Ministrul afacerilor externe din Finlanda Viting a declarat în 
parlament: „Noi toţi suntem oameni cumsecade. Mai bine să murim împreună cu evreii, decât să-i predăm”. Aşa au fost 
salvaţi evreii din Finlanda.  
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Salvarea evreilor din Bulgaria  

Bulgaria, ca şi Finlanda, a fost aliata Germaniei. În pofida faptului precum că guvernul era antisemit, mulţi delegaţi 
ai parlamentului, şi însuşi regele Boris şi populaţia simpatiza evreii şi făcea tot posibilul să refuze cerinţa 
germanilor de a preda evreii Germaniei. Germanii au intensificat influenţa, dar bulgarii fiind suportaţi de regele lor, 
au refuzat. Practic toţi evreii din Bulgaria – aproximativ 500 mii, au fost salvaţi.  

Anexa nr. 3 (pentru activitate agr. III) 

"Drepţii între popoarele lumii" 

Nu era atât de uşor să salvezi evreii în Europa ocupată. De atunci oricine, care acorda refugiu evreilor, putea fi aspru pedepsit 
de gestapou: viaţa familiei lui era în pericol. Şi totuşi printre oamenii ocupaţi de nazişti, se găseau persoane care salvau evreii. 
Printre ei erau şi creştini, lucrători, medici, preoţi, călugări, gospodine casnice, diplomaţi. Chiar şi în ţările antisemite, ca 
Polonia şi Slovacia, ei ascundeau şi hrăneau evreii, şi uneori cu viaţa lor pentru faptele de umanism. Aceşti „Drepţi între 
popoare” – în jur la 13 mii de persoane cunoscute.  

Bronislava Ceaikovski şi soţul ei – creştini polonezi, catolici credincioşi, au ascuns două familii evreieşti în grajdul lor şi 
aveau grijă de ei. Edward Hacia, un tăietor de pădure polonez, a transformat casa sa din  Baranovichi într-un loc permanent 
pentru evreii refugiaţi. Ghestapoul l-a arestat. În pofida tuturor încercărilor, el nu a divulgat locul aflării evreilor, pe care el ia 
ascuns înainte de arestarea lui. Vasilii Lopatinskii, preşedintele consiliului sătesc din Kosovo, a ascuns la el în casă şapte 
evrei, iar Giuseppe Morelli a perfectat acte false tuturor evreilor refugiaţi care treceau prin orăşelul lui natal Nonatola la 
nordul Italiei. Susan Salac a avut grijă de locuri de refugiu pentru sute de evrei din Paris. În Olanda în casele creştinilor se 
ascundeau în jur de 25 mii de evreii (printre ei era şi Anna Frank), dar mai târziu unii din ei au fost depistaţi şi trimişi în 
lagăre.  

O persoană emerită a fost Oskar Schindler. Germanul Schindler a fost directorul uzinei, la care lucrau prizonierii de la 
lagărul Flashov lângă Cracovia. El a avut grijă de întreţinerea lor, îi apăra de gestapou şi chiar îi făcea membri ai 
familiilor, transferate la alte lagăre. Când se apropia frontul rusesc, lucrătorii lui Schindler erau în pericol, deoarece puteau 
fi trimişi în lagărele de exterminare. Schindler a reuşit să transporte toate persoanele, în jur la 1200 de persoane, în oraşul 
său natal Brinelici în regiunea Sudetă. Raoul Wallenberg, diplomat suedez,  a fost o persoană, care a ajutat mult evreii. În 
luna iulie 1944 Wallenberg a venit la Budapesta în calitate de ataşatul ambasadei suedeze şi a lucrat foarte mult pentru a 
salva evreii, care au rămas în capitala ungară. El a creat un sistem de ajutători voluntari şi a eliberat o mulţime de 
paşapoarte ne-evreieşti. În jur la 200 mii de persoane îi sunt recunoscători lui Wallenberg pentru salvarea lor. Din păcate, 
Wallenberg nu a văzut rezultatele activităţii sale. Când unităţile sovietice au intrat în Budapesta, el a fost reţinut pentru a fi 
interogat, şi aceasta este ultima informaţie despre el. Sub influenţa guvernului suedez conducerea sovietică a comunicat că 
Wallenberg a murit din cauza unui atac de cord într-o închisoare sovietică în 1947. Puţin probabil că informaţia dată este 
adevărată.  

Aristides Mendes – consul portughez în oraşul francez Bourdeux. El nu a rămas indiferent faţă de suferinţele refugiaţilor 
evreieşti, care s-au adunat în portul francez cu speranţa să ajungă în Portugalia. Timp de trei zile el a eliberat mii de vize. 
Conducerea Portugaliei l-a retras pe Mendes, dar chiar şi mergând acasă el ajuta evreii să treacă hotarele şi să se salveze. 
Aristides Mendes a fost concediat, şi-a pierdut funcţia şi averea.  

Concluzie  

Comunitatea mondială a făcut foarte mult pentru salvarea evreilor. Evreii Europei de fapt au fost lăsaţi în voia sorţii. Ţările 
– complicele au refuzat să bombardeze camere de exterminare şi căile feroviare, pe care evreii au fost aduşi în lagărele de 
exterminare. Papa Romei tăcea. Statele Unite nu primeau evreii refugiaţi. Englezii nu şi-au schimbat politica lor, şi se 
conduceau de „Cartea albă”, vasele cu imigranţii ilegali, care au reuşit să fugă de nazişti se întorceau în mare deschisă. 
Popoare întregi colaborau cu naziştii şi îi ajutau devotat să nimicească evreii. Dar erau şi aşa ţări ca Danemarca, Finlanda şi 
Bulgaria, conducerea făcea tot posibilul pentru salvarea evreilor. La fel erau şi „Drepţii între popoarele lumii” – persoane 
singuratice nenumeroase, care riscau cu viaţa lor şi făceau tot posibilul să salveze evreii – deoarece „inima nu putea 
altfel” – explica poetul activităţii ilegale – Jan Campert.  

Anexa nr. 4 (activitate pentru gr. 2) 

Drepţi între Popoare  

Eu aud cuvântul – Drepţi între Popoare. Eu încerc să înţeleg oamenii aceştia, care mi-au dat adăpost. Eu încerc să înţeleg, 
îmi pun întrebări dificile: Ce aş face eu în locul lor? Ar ascunde în casa mea o persoană străină?  
Şi chiar dacă aş accepta, cum ar fi reacţionat familia mea? Să trăiesc î frică, printre vecini în care nu ai încredere... 
Iar noaptea să vezi şi să auzi paşii grei ai călăului. Oare sunt eu gata să merg printre cuţite ascuţite şi automate, printre 
vorbe spuse în şoapte, minciuni şi denunţuri.  
Şi nu vorbesc despre o noapte sau săptămână – ci despre ani? 
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În timpul războiului ei stau cu duşmanul unul în faţa altuia.  
Sunt ei – piloni ai milostivirii şi adevărului pe care se ţine lumea. Şi noi evreii închinăm capurile drept semn de mulţumire în 
faţa lor.   
Haim Hefer. 
Anexa nr. 5 (pentru activitatea gr. 2) 

Voinicia lui Raoul Wallenberg. Soarta lui  
Cea mai cunoscută persoană, care a ajutat evreii în timpul Catastrofei a fost Raoul Wallenberg. El a salvat de la 
douăzeci până la o sută de mii de evrei.  
Wallenberg – una din cele mai bogate familii din Suedia, „Rockefellerii din Suedia”. În luna iulie 1944 Wallenberg 
a fost trimis în Ungaria în calitate de diplomat; misiunea lui era de a ajuta 200 mii de  evrei, care au rămas la 
Budapesta; 437 mii de evrei la momentul cela au fost deja trimise în Auschwitz. Din motiv că Suedia a fost ţară 
neutră, Wallenberg avea dreptul să călătorească prin toată ţara. Deşi evreii ungari, care se ascundeau la ambasada 
Suediei la Budapesta, sperau să primească un refugiu, acolo nu puteau încăpea multe persoane. Din acest motiv 
Wallenberg a început să procure case în Budapesta, care în continuare au fost declarate proprietatea suedeză 
intangibil, protejată de dreptul popular. Într-o perioadă restrânsă el a creat 30 de „refugii” de acest gen, a eliberat 
cetăţenie suedeză la mii de evrei.  
Naziştii şi complicii lor ungari nu ştiau cum să procedeze: ei nu doreau să strice relaţiile cu Suedia şi nu—
împiedicau pe Wallenberg de la început. El activa curajos, oprea trenurile care mergeau în lagărele de concentrare, 
da jos evreii din ele, îi numea cetăţeni suedezi, care se aflau sub apărarea lui diplomatică.  
„Supraîncărcat, - scria biograful lui Wallenberg, John Birman, având grijă de sute de mii de oameni, Wallenberg în 
acelaşi timp găsea timp şi pentru acţiuni de bunătate. Toate spitalele au fost închise pentru evrei... Când Wallenberg 
a auzit că soţia lui Tibor Vándor, a unui evreu tânăr, care lucra...  în misiunea diplomatică din strada Tigris, trebuia 
să nască, el a căutat un medic şi l-a adus împreună cu perechea tânără în strada Otrom. El ia dat patul său lui Agnes, 
viitoarea mamă, iar singur s-a culcat în coridor”.  
În ultimele zile înainte de eliberarea Budapestei, Wallenberg cu ajutorul ungarilor şi consiliului evreiesc a reuşit să 
amâne planul grandios SS şi organizaţiei ungare – „Săgeţile încrucişate”, acre prevedea explodarea ghetoului înainte 
de predarea lui Budapestei. Ca rezultat a acţiunii date, unicii în istoria Catastrofei, au fost salvate aproximativ 100 
mii de evrei situaţi în două ghetouri.  
Wallenberg era ameninţat din partea naziştilor înfuriaţi. Dar el a decedat din cauza comuniştilor. Când controlul 
asupra Budapestei a trecut la forţele sovietice, liderii comunişti au hotărât că Wallenberg a fost spion american (el 
într-adevăr a primit o sumă oarecare pentru acţiunile sale de la conducerea SUA pentru întrebările refugiaţilor 
militari; era cea mai importantă acţiune de  salvare a evreilor de nazişti întreprinsă de America la sfârşitul 
războiului). Viziunea marxistă a conducerii sovietice nu permitea că un membru al unei familii bogate suedeze 
poate risca cu viaţa lui pentru a salva evreii. Cred că a fost cea mai mare nedreptate în istoria umanităţii pentru 
eroismul lui Wallenberg. El a fost arestat şi trimis în închisoarea sovietică. Până în prezent nu ştim nimic despre 
soarta lui. Conducerea suedeză se simţea timiditatea şi nu a discutat activ soarta lui Wallenberg, pentru a nu strica 
relaţiile cu vecina sovietică.  
De la început se presupunea că Wallenberg a fost omorât în câţiva ani după arestarea lui în unul din lagărele 
staliniste. Dar mai târziu, deja în anii 1960-1970 de la prizonierii sovietic au ieşit la libertate, toţi au aflat despre un 
arestant, care spunea că era diplomat suedez, care salva evreii din Ungaria. Gândul precum că Wallenberg s-a 
chinuit în lagărul din Siberia mai mult de 30 de ani este şi mai groaznic decât gândul că el posibil a fost împuşcat de 
călăii lui Beria.   
Cei mai mulţumiţi adepţi a lui Wallenberg, pe care el ia salvat, după terminarea războiului s-au împrăştiat prin 
întreaga lume, atunci ei nu aveau nici mijloace, nici influenţă politică pentru a s folosi de ele în scopurile lui. Cu 
timpul tot mai mulţi şi mai mulţi evrei au ocupat locuri de vază î societate şi au dorit să clarifice soarta lui 
Wallenberg. Atunci când în Camera Reprezentanţilor din SUA din una din regiunile din California a fost ales Tom 
Lantos, unul din cei salvaţi de Wallenberg, el a depus multe eforturi pentru aprobarea unui bil, conform căruia lui 
Wallenberg – unicei persoane după Winston Churchill, ia fost eliberată cetăţenia SUA. Lantos spera că bilul va oferi 
conducerii SUA mai multe posibilităţi pentru stabilirea sorţii lui  Wallenberg. 
Din păcate, este foarte puţină informaţie în privinţa cazului dat. Dacă Wallenberg într-adevăr încă mai era viu în anii 
1970, conducerea sovietică probabil că nu l-a eliberat. Doar atunci ei ar fi fost nevoiţi să accepte ca URSS l-a 
chinuit mai mult de 30 de ani pe unul din cei mai mari eroi.  
În ultimii ani Mihail Gorbaciov a confirmat nedreptatea groaznică în privinţa lui Wallenberg, şi a declarat că el a  
murit în lagăr la sfârşitul anilor 1940.  
Wallenberg – unul din cei mai mari eroi din istoria evreiască, viaţa lui este o amintire fermă că în pofida istorii lungi 
a antisemitismului, evreii aveau prieteni extraordinari în lumea ne-evreiască.  
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Anexa nr. 6 (pentru activitatea gr. II) 

DREPŢII ÎNTRE POPOARELE LUMII  

... O mulţumire specială o merită persoanele şi familiile, care şi-au dedicat viaţa lor salvării evreilor din 
considerente pur umane. În muntele amintirii din Ierusalim sunt câteva alei umbroase sădite cu arbori de roşcov. 
Ele duc spre „Yad Vashem”, muzeul – monumentul în memoria celor 6 milioane de persoane care au murit în 
timpul Catastrofei. În fiecare arbore este o placă cu numele femeilor şi bărbaţilor, originarilor din ţări diferite. 
După fiecare persoană se ascunde o istorie despre o persoană extraordinară, care se afla în pericol şi care a trăit în 
frică permanentă, dar totuşi ascundea evreii. Oamenii aceştia cu inimă bună totuşi se supuneau normelor naziste, 
iar în unele cazuri ei declarau în mod deschis că vor da viaţa lor, dar nu vor preda evreii ascunşi.  

 Oamenii aceştia nu puteau privi în tăcere exterminarea evreilor. Ei considerau că a închide ochii la 
infracţiunile împotriva evreilor, era egal cu comiterea acestor infracţiuni. Comportamentul lor mărturiseşte despre 
măreţia omului chiar şi în zilele cele mai rele. Drepţii între popoarele lumii prezentau un grup mic într-o lume 
mare de invidie, indiferenţă şi nesimţire, iar acţiunile lor sunt un exemplu de măreţie a sufletului omenesc în 
timpurile de groază în faţa încercărilor grele...  

I. Gutman, H. Satsker. Catastrofa şi semnificaţia ei. B-ca "Alia", Israel, 1990 pag. 192 

*** 

Dr.  Mordechai Paldiel   

Secţia drepţilor între popoarele lumii muzeul-memorial YAD VASHEM 

... Programul de comemorare a drepţilor a fost practic primită spre executare încă în anul 1962, şi tot atunci a fost 
fondat Parcul Drepţilor. La ceremonia deschiderii lui a fost prezentă Golda Meir, ministrul afacerilor externe al 
Israelului. A fost creat un comitet special permanent pentru acordarea acestui titlu. Comitetul este compus din 12 14 
membri şi este condusă de către judecătorul suprem al Israelului. Primul Preşedinte al comitetului a fost judecătorul 
Moshe Landa, care anterior a fost preşedintele şedinţei de judecată în privinţa lui infractorul nazist Adolf Eichman. 
Din 1970 postul l-a ocupat judecătorul Curţii Supreme Mose Beiskii.  

 În comitet intrau membrii diferitor organizaţii obşteşti, persoane de diferite profesii, majoritatea din ei – 
foştii prizonieri ai Catastrofei (Shoah). Mordechai Paldiel conduce Secţia Drepţilor între popoarele lumii pe lângă 
Institutul „YAD VASHEM”.  

 Membrii comitetului examinează toate cererile bazate pe mărturii, examinează toate documentele indirecte, 
dar adevărate. Pentru studierea fiecărui caz în parte, comitetul numeşte un membru în calitate de arbitru. După 
studierea tuturor mărturiilor la cazul dat şi convorbirilor cu cei, care au rămas în viaţă, martorii, el prezintă 
comitetului un raport detaliat. După aceasta cazul este inclus în ordinea de zi a şedinţelor comitetului şi la una din 
ele el este discutat în detalii.  

Secţia Drepţilor („YAD VASHEM”) pregăteşte cazurile pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţelor comitetului. 
Secţia dată de adresează la persoanele, care au salvat evreii, la persoanele, care au supravieţuit în timpul Catastrofei, 
martorilor din Israel şi de peste hotare, despre depunerea mărturiilor şi se ocupă cu adunarea informaţiei. Mai mult 
decât atât, Secţia Drepţilor organizează întâlniri cu martorii evenimentelor şi membrii Comitetului înainte de fiecare 
sesiune. Comitetul Drepţilor roagă persoanele care au supravieţuit, dar nu locuiesc în Israel, să autentifice notarial 
semnătura lor la misiunea diplomatică a Israelului la locul de trai.  

Din motiv că comitetul este foarte încărcat, în adresa lui sunt trimise tot mai multe şi mai multe adresări, el a fost 
nevoit să împarte trei sub-comitete, care se întrunesc regulat la adunările generale, de obicei o dată la şapte 
săptămâni. Sub-comitetele sunt situate în trei oraşe: Ierusalim, Tel-Aviv şi Haifa. În cazuri extrem de complicate şi 
grave sub-comitetele se întâlnesc la adunări extraordinare în dependenţă de circumstanţele cazului... Pentru a face 
o concluzie corectă şi justă, comitetul ia în consideraţie toate detaliile pentru fiecare caz în parte şi toate 
circumstanţele, ce ţin de el. 

Printre altele comitetul încearcă să ia în consideraţie elementele următoare ale istoriei de salvare:  

1. Cum salvatorul şi cel salvat au făcut cunoştinţă pentru prima dată? 
2. Descrierea amănunţită a ajutorului acordat.  
3. Motivarea salvatorului: a fost o îndemnare motivată de prietenie, altruism, motive religioase sau simţul de 
umanitate? 
4. Ajutorul a fost compensat material? În ce mărime? 
5. Care a fost teama şi riscul cu care s-a ciocnit salvatorul? 



70 
 

6. Vârsta persoanei, care depune mărturii. 
7. Care au fost relaţiile între salvatorul şi cel salvat în momentul acordării ajutorului? 
8. Altă informaţie indirectă şi documentele ce ţin de caz, care pot confirma unicitatea fiecărei istorii de salvare sau 
cel puţin a releva condiţiile celor întâmplate.  
În general, în caz că informaţia prezentată demonstrează că orice neevreu care risca cu viaţa lui, libertatea lui sau 
securitatea lui pentru a salva unul sau câţiva evrei de moarte sau deportare în lagărele de exterminare, fără un profit 
oarecare pentru salvator – persoana aceasta devine un candidat pentru acordarea titlului Drept între Popoarele lumii. 
Aceasta ţine şi de salvatorii care deja nu mai sunt în viaţă.  

Persoana, care a fost omagiată cu titlul dat, primeşte o medalie, pregătită special pentru el, cu numele lui, la fel şi un pom 
care este sădit în Parcul celor Drepţi. Medalia Drepţilor a fost făcută special pentru „YAD VASHEM” în tipografia din 
Israel. Autorul medaliei este Natan Carp, locuitor al Israelului, care a realizat în imagini artistice şi simboluri formula 
talmudică: „Cel care a salvat o viaţă, va salva toată lumea”. Două mâini, care strâng un cerc de salvare împletit din 
sârmă ghimpoasă, se întind din întuneric, iar cercul de salvare încinge globul pământesc, simbolizând golul lui şi 
proclamând prin aceasta că acţiunile asemănătoarea cu celea făcute de către Drepţi, justifică existenţa lumii şi 
servesc drept pilon credinţei noastre în umanitate şi umanism.  

Pentru confirmarea conferirii titlului onorific de Drept citim: „Prin prezenta se certifică că la sesiunea din ... Comitetul 
pentru conferirea titlului onorific de Drepţi între popoarele lumii creată pe lângă „YAD VASHEM” – Institutul de eroi şi 
mucenici ai Catastrofei, în baza probelor, prezentate lui spre examinare, a hotărât să-l decerneze pe ... care în perioada 
Catastrofei a riscat ... cu viaţa pentru a salva evreii urmăriţi. Din acest motiv Comitetul decernează .... Medalia Drepţilor 
între Popoarele lumii şi a hotărât să sădească un pom în memorie” şi cu numele lui (ei) în Aleea Drepţilor pe teritoriul 
„YAD VASHEM” în muntele Memoriei în Ierusalim”. 

Distincţiile sunt decernate şi înmânate la ceremonia în memoria salvatorilor, când ei vin la Ierusalim. Cei, care nu sunt în 
stare să vină la Israel, primesc distincţiile la reprezentanţele diplomatice ale Israelului în timpul unei ceremonii cu 
participarea reprezentanţilor guvernului şi cu înştiinţare în presă.  

Anexa nr. 7 (pentru activitatea gr. 3) 

Sempo Sugihara profesor de limba rusă în 1939 a fost trimis de către conducerea Japoniei să activeze în calitate de 
consul în Lituania, Kaunas. După semnarea contractului „Ribbentrop-Molotov” Japonia căuta mărturii despre 
relaţiile între Rusia şi Germania. Lituania încă independentă era un loc strategic comod pentru adunarea informaţiei 
date.  

În Lituania au venit mulţi refugiaţi – evrei, care se salvau de teroarea nazismului. Din punct de vedere juridic, 
refugiaţii aceştia se aflau în stare gravă – ei nu au fost cetăţeni ai Lituaniei şi nici cetăţeni ai Rusiei. Unica ieşire 
pentru ei era – evadarea.  

Din iulie 1940 Sugihara a început să emită evreilor refugiaţi vize de tranzit în Japonia.  

Când de la început ei s-au adresat la Sugihara pentru ajutor, el nu avea dubii. El vedea în faţa lui persoane, care 
aveau nevoie de ajutor. El la fel credea că acţiunile lui nu vor ofensa Japonia. Lui Sugihara nu-i plăceau lucrurile, 
care aveau loc în Germania nazistă.  

Toţi înţelegeau că timpul trece, că în momentul când ruşii vor intra în Lituania – nu vor mai avea ieşire.  

Timp de o lună Sugihara a eliberat 6000 de vize de tranzit. Conducerea lui a cerut ca el să nu mai elibereze vize. 
Dar consulul japonez a refuzat. El nu vedea nimic ilegal în acţiunile lui şi de aceea mereu era gata să ajute. Consulul 
şi soţia lui personal eliberau vizele, lucrând noapte şi zi. La sfârşitul lunii august 1940 ruşii au închis consulatul 
Japoniei. Peste un an, în luna iunie 1941 germanii au intrat în Lituania.  

Siguhara a fost transferat în calitate de consul general în Praga şi Budapesta. La sfârşitul războiului Sugihara a fost 
deţinut împreună cu familia şi a petrecut un an şi jumătate în închisoarea din Rusia.  

Când s-a întors la Tokio, el a dat demisia. Familia lui a pierdut starea sa socială şi financiară.  

Modestia lui nu-i permitea să povestească despre faptele lui eroice chiar şi după război. Mulţi evrei salvaţi de el nici 
nu ştiau, cine semna vizele lor pentru viaţă.  

În 1985 Sugihara a primit titlul onorific de Drept între popoarele lumii la ambasada Israelului din Tokio.   

Şi doar peste un an după moartea lui conducerea Japoniei a recunoscut că Sugihara a fost erou.  
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 Anexa nr. 8 (pentru activitatea gr. III) 

"Drepţii între popoarele lumii " 

În zilele acestea nu era chiar atât de uşor să ascunzi evreii în Europa ocupată. Din acest moment orice persoană 
care adăpostea evreii, putea fi supus represiunilor de ghetou: viaţa familiei lui era în pericol. Şi totuşi în toate 
straturile populaţiei ocupate de către nazişti erau persoane care riscau cu viaţa lor pentru a salva evreii. Printre ei 
erau şi creştini, muncitori, medici, preoţi, călugări, gospodine casnice, diplomaţi. Chiar şi în cele mai antisemite 
ţări ca Polonia şi Cehoslovacia ei ascundeau şi hrăneau evreii, şi uneori se răsplăteau cu viaţa lor pentru fapta lor 
eroică. Aceştia sunt aşa numiţii „Drepţi între popoarele lumii” – aproximativ 3 mii de persoane cunoscute.  

Bronislava Ciakovskii şi soţul ei – creştini polonezi, catolici credincioşi, au ascuns două familii evreieşti în grajdul 
lor şi aveau grijă de ei. Edward Hacia, tăietorul de pădure polonez, care a transformat casa sa din  Baranovichi într-un 
loc permanent pentru evreii refugiaţi. Gestapoul l-a arestat. În pofida tuturor încercărilor, el nu a divulgat locul aflării evreilor, 
pe care el ia ascuns înainte de arestarea lui. Vasilii Lopatinskii, care a ascuns la el în casă şapte evrei, iar Giuseppe Morelli a 
perfectta acte false tuturor evreilor refugiaţi care treceau prin orăşelul lui natal Nonatola la nordul Italiei.  

Susan Salac a avut grijă de locuri de refugiu pentru sute de evrei din Paris. În Olanda în casele creştinilor se ascundeau în jur 
de 25 mii de evreii (printre ei era şi Anna Frank), dar mai târziu unii din ei au fost depistaţi şi trimişi în lagăre.  

O persoană emerită a fost Oskar Schindler. Germanul Schindler a fost directorul uzinei, la care lucrau prizonierii de la 
lagărul Flashov lângă Cracovia. El a avut grijă de întreţinerea lor, îi apăra de gestapou şi chiar îi făcea membri ai 
familiilor, transferate la alte lagăre. Când se apropia frontul rusesc, lucrătorii lui Schindler erau în pericol, deoarece 
puteau fi trimişi în lagărele de exterminare. Schindler a reuşit să transporte toate persoanele, în jur la 1200 de persoane, 
în oraşul său natal Brinelici în regiunea Sudetă. 

Raoul Wallenberg, diplomat suedez,  a fost o persoană, care a ajutat mult evreii. În luna iulie 1944 Wallenberg a venit la 
Budapesta în calitate de ataşatul ambasadei suedeze şi a lucrat foarte mult pentru a salva evreii, care au rămas în capitala 
ungară. El a creat un sistem de ajutători voluntari şi a eliberat o mulţime de paşapoarte ne-evreieşti. În jur la 200 mii de 
persoane îi sunt recunoscători lui Wallenberg pentru salvarea lor. Din păcate, Wallenberg nu a văzut rezultatele activităţii 
sale. Când unităţile sovietice au intrat în Budapesta, el a fost reţinut pentru a fi interogat, şi aceasta este ultima informaţie 
despre el. Sub influenţa guvernului suedez conducerea sovietică a comunicat că Wallenberg a murit din cauza unui atac de 
cord într-o închisoare sovietică în 1947. Puţin probabil că informaţia dată este adevărată.  

Anexa nr. 9 

Dictare istorică  

1. Este adevărat că Programul de comemorare a memoriei Dreptului a fost admisă în 1962? 
2. Este adevărat că muzeul Catastrofei Yad Vashem s-a aflat în Bruxelles? 
3. Este adevărat  că SUA au deschis hotarele pentru evreii refugiaţi din Germania în anii 30 ? 
4. Este adevărat că în 1941 comisarul britanic a Palestinei nu a permis refugiaţilor să imigreze în Ereț Israel? 
5. Este adevărat că în 1939 conducerea britanică a emis Cartea Albă, care limita intrarea evreilor în Ereț Israel? 
6. Este adevărat că Danemarca nu a permis naziştilor realizarea planului de micire ? 
7. Este adevărat că danezii au transportat evreii în Finlanda ? 
8. Este adevărat că Suedia neutră a oferit refugiu ? 
9. Este adevărat că mai mult de 13 mii de drepţi sunt cunoscuţi doar în Polonia ? 
10. Este adevărat că Oskar Schindler a salvat aproximativ 2000 de evrei? 
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Drepţii între popoare  
Goncearova Tatiana 
Profesor de istorie 
Liceul Teatral Oraşenesc. 

Recomandată pentru lecţiile de istorie, activităţi extracurriculare, lecţii de dirigenţie în clase gimnaziale şi liceale. 
Obiectivele lecţiei:  Elevii vor:  

1. Explica noţiunile istorice: „drept între popoare”, „catastrofa” (Shoah), „yad vashem”, „antisemitism”. 
2. Examina şi analiza datele biografice ale drepţilor popoarelor/păcii: O. Schindler, Raoul Wallenberg, A. Shibak, 

drepţii din România şi Moldova: Principesa Elena de Grecia şi Danemarca, T, Popovici, I. Nedelyak, A. 
Nedelyak.  

3. Expună propria opinie privind alegerea morală a oamenilor, care în faţa pericolului salvau evreii în timpul celui 
de-al doilea război mondial. 

4. Selecta informaţie şi să pregătească comunicări despre memorialul de la Ierusalim „Yad Vashem, despre 
ceremonia de răsplată în cinstea recunoaşterii dreptului între popoare.  
Metode şi procedee: 
1. Folosirea materialelor video şi audio la tema Holocaustului şi muzeului „Yad Vashem”. 
2. Lucrul cu fotografiile drepţilor între popoare, comunicarea informaţiei, analiza personalităţii şi acţiunilor.  
3. Folosirea aptitudinilor de lucru individual privind adunarea materialului.  

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor  

1.Activizarea 
5 min. 

Anunţă tema lecţiei, scopurile şi obiectivele 
lecţiei, explică noţiunea „drept între 
popoare” – conform legii izraelite despre 
Memoria Catastrofei (1951), neevrei în anii 
ocupaţiei naziste a Europei, Catastrofei 
(Shoah), riscând cu viaţa lor personală. 
Propune să facă cunoştinţă cu criterii, care 
confirmă titlul aceasta. Anexa la lecţia nr. 1  

Se împart în 4 echipe, fac cunoştinţă cu 
criterii de obţine titlul „Drept între popoare”, 
îşi expun opinia proprie, examinează 
medalia Drept între Popoare, examinează 
Anexa la lecţia nr. 2 şi fac cunoştinţă cu 
criterii, care determină denumirea Drept 
Între popoare, expusă în Anexa nr. 1  
 

2.Realizarea 
sensului  
20 min. 

Profesorul oferă cuvântul elevului, care a 
adunat şi pregătit independent o comunicare 
despre memorialul Yad Vashem, apoi 
elevului următor, care povesteşte despre 
medaliile şi numărul drepţilor între popoare, 
fixaţi în anul 2012  
 
Profesorul povesteşte că în general titlul 
„Drept între popoare”, care au locuit în ţările 
europene, ocupate de către fascişti: mai mult 
de 6 000 în Polonia, practic 5 000 în Olanda, 
în jur de 3 000 în Franţa, aproximativ 2200 
în Ucraina, 1500 în Belgia  
Profesorul pune întrebări: 
 1. Cine sunt oamenii aceştia? 
2.Ce motiva acţiunile lor? 
3. Ce sentimente ei vă provoacă? 
Profesorul distribuie fiecărei echipe date 
biografice despre drepţii între popoare şi 
întrebările, la care ei trebuie să răspundă.  
 
Anexa la lecţia nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-ul elev povesteşte despre memorialul de la 
Ierusalim „Yad Vashem”, despre grădina 
drepţilor, despre fondarea memorialului, 
despre ceea că el trebuie să prezinte „locuri 
şi nume” (yad vashem) se traduce din 
ebraică) tuturor victimelor Holocaustului  
Al doilea elev povesteşte despre ceremonia 
de decorare în cinstea recunoaşterii 
dreptului, prezintă statistica: pentru 1 
ianuarie 2012, conform datelor muzeului 
Yad Vashem, titlul dreptului între popoare 
au primit 24 355 persoane, inclusiv 60 în 
România, 79 în Moldova.  
  
 
Elevii răspund la întrebările profesorului, 
personal estimează acţiunile Drepţilor între 
Popoare.  
 
Grupul A: descrie faptele lui  Oscar 
Schindler, Raoul Wallenberg.  
Grupul B: descrie grupul Vestervile din 
Olanda 
Grupul C: descrie grupul clandestin polonez 
„Jegota” 
Grupul D: descrie faptele Antonina Shibak 
din Polonia  
Răspund la întrebările:  
1. Ce însemna decizia de a salva un evreu? 
2. Care erau calităţile şi principiile morale 
ale persoanelor, care au salvat evreii? 
Răspund la întrebări, îşi expun opinia 
proprie.  
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3.Reflecţia 
15 min. 

Propune materiale din istoria Drepţilor între 
Popoare din România, Moldova. 
Anexa la lecţia nr. 4 
Ascultă comunicările, propune să răspundă 
la întrebări:  
1. Ce fel de emoţii vă provoacă persoanele 
acestea? 
2. Salvând evreii, ei riscau cu viaţa lor 
personală. Îi putem numi eroi? 
3. Ce fel de calităţi trebuie să posede, astfel 
de persoane? 
4. Ce  fel de lecţii morale le putem învăţa din 
acţiunile acestea?   

Grupul A – pregăteşte o comunicare despre 
salvatoarea evreilor – Principesa Elena de 
Grecia şi Danemarca; 
Grupul B – despre Traian Popovici, avocat 
român; 
Grupul C – Adolf Buca, locuitorul din r-l 
Râbniţa; 
Grupul D – despre Ivan şi Anna Nedelyak, 
locuitorii or. Tiraspol, răspund la întrebările 
profesorului, îşi expun propria opinie, 
analizează acţiunile eroilor.  
 

4. Finală 
5 min. 

Profesorul face concluziile:  
Drepţii între popoare – sunt „plexul solar” a 
Holocaustului. Noi trebuie să ne clarificăm 
cu complexul nostru, pentru a înţelege ce 
însemna „responsabilitatea morală” a 
persoanei atunci şi cum trebuie să o 
apreciam astăzi.  
Profesorul Wolfgang Benz, conducătorul 
centrului pentru studierea antisemitismului 
pe lângă Universitatea Tehnică din Berlin, 
unul din cei mai importanţi istorici din 
Germania a spus despre Drepţii între 
popoare: „omul trebuie să hotărască singur , 
dacă este nevoie să se adapteze la sistemul 
de conducere sau să se opună lui. Totul 
trebuie să reiasă din ideile lui personale 
despre bine şi rău, din viziunile lui etice”.  
La sfârşitul lecţiei profesorul propune să fie 
discutată fraza:  
„Rămâi om acolo, unde nu au mai rămas 
oameni....” sau cum spuneau înţelepţii: „Cel 
care salvează un suflet – salvează toată 
lumea”.  

Elevii ascultă informaţia şi îşi expun opinia 
proprie: „Alegerea morală, pe care o face 
persoana în faţa pericolului, care ameninţă 
celui apropiat, este determinat de 
conştientizarea faptului că în faţa voastră 
este o asemenea persoană ca şi tine. Salvând 
evreii Drepţii între popoare au păstrat 
omenirea în ei”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiecare elev îşi expune opinia proprie, îşi 
exprimă sentimentele sale, reieşind din 
conţinutul citatelor.  
 

Sarcină suplimentară  La dorinţă elevii pot răspunde la întrebarea: 
„Ce înseamnă să te adaptezi la sistemul de 
conducere sau să te opui ei?”; „Cum 
lucrurile acestea se întâmplau într-o lume 
reală istorică în anii 30-40?” 

 

 
Anexele la lecţia : «Drepţi între popoare» 

 
Anexa nr. 1  
Autor – dr-ul Bric E. 
Drept între popoare  (ebr. חסידי אומות העולם, „Hasid Umot HaOlam” — drept între popoare) — conform legii 
Israelului despre Memoria Catastrofei (1951), non-evreii, care au salvat evreii în anii ocupaţiei naziste în Europa, 
Catastrofei (Shoah) riscând cu viaţa personală.  
 
Omagiul Drept între Popoare este oferită conform criteriilor următoare:  

1. Participarea activă în salvarea unui sau câtorva evrei de a fi nimiciţi imediat sau deportaţi în lagărele de 
moarte.  

2. Exista un pericol real pentru cel care salva şi apropiaţii lui.  
3. Salvatorul realiza şi subînţelegea anume salvarea evreului.  
4. Acţiunile salvatorului nu au fost îndreptate spre obţinerea premiului bănesc sau a altei compensări, de 

exemplu, trecerea persoanei salvate în altă religie, adoptarea copilului, etc., sau dacă el lua bani, doar 
pentru a asigura salvarea, dar nu pentru îmbogăţire.  

5. Exista un pericol adevărat că pentru un salvator şi cei apropiaţi. În unele cazuri este luată în consideraţie 
starea economică şi prosperitatea publică a salvatorului.   

6. Tot ce a fost enumerat, se confirmă doar prin mărturiile celor care au supravieţuit, care au primit ajutor sau 
prin disponibilitatea documentelor, care confirmă faptul de salvare sau a circumstanţei.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
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În memoria fiecărei persoane, recunoscute Drept între Popoare, este oficiată o ceremonie de decorare în timpul 
căreia el primeşte un certificat de onoare şi o medalie nominală, pe care este gravată denumirea în două limbi – 
ebraică şi franceză: „Drept mulţumire de la poporul evreiesc. Cine va salva o viaţă, va salva toată lumea”.  

 
Conform datelor păstrate în muzeul Yad Vashem, la data de 1 ianuarie 2012 omagiul de drept între popoare au 

primit 24355 persoane, inclusiv 60 din România şi 79 din Moldova. Trebuie să luăm în consideraţie că până în 
prezent informaţia despre salvatori (Drepţi între Popoare) nu sunt complete şi continuă să fie modificată şi 
completată.  
 

Anexa nr. 2 
 

Medalia Drepţilor între Popoare  
 

 
 
 
Anexa nr. 3  
 
Grupul А 

Oscar Schindler 
 

 Romanul lui Thomas Keneally “Lista lui Schindler”, scris în anul 1982 şi regizat de către Steven Spielberg 
în 1993 după motivele romanului dat, a devenit atât de cunoscut, că nici nu mai este nevoie să redăm conţinutul lui. 
Este important să examinăm personalitatea lui Schindler şi să aflăm, cum anume el a devenit salvatorul evreilor – 
Drept între Popoare.   

 
Schindler nu este un etalon de virtute. Membrul partidului nazist, iubitor de femei şi sibarit, el a venit la 

Krakovia în scop de chilipir în timpul războiului. Nu putem spune că o asemenea personalitate corespunde imaginei 
Dreptului între Popoare, aşa cum ni-l închipuim. Neconcordanţa calităţilor personale în comparaţie cu voinicia lui 
este atât de dramatică, încât a  făcut chipul lui Schindler atât de popular. Simplificând puţin, putem spune că istoria 
dată este instructivă pe motiv că prezintă o persoană, care nu este ideală, se gândeşte doar la bani şi la o viaţă 
frumoasă, însă în momentul decisiv devine brusc o altă persoană. Şi dacă e să ne întoarcem la definiţia dată mai sus, 
noi vedem cum în perioada încercării omenirii Schindler a fost capabil să vadă într-un evreu o persoană 
asemănătoare lui, şi ca rezultat, el a salvat 1200 de persoane.   

 
Vizionarea filmului „Lista lui Schindler” nu este prevăzută pentru toate vârstele, dar totuşi noi putem povesti 

elevilor istoria, insistând la contradicţia caracterului şi renaşterea dramatică a lui Schindler.  
Puteţi privi filmul cu elevii claselor mari, evident, nu pentru a discuta valorile lui artistice, dar cu scopul de a 

înţelege mai profund chipul eroului principal şi motivarea faptelor sale. La fel putem recomanda elevilor să citească 
cartea, care a devenit pentru Steven Spielberg un imbold pentru crearea filmului. Compararea chipurilor lui 
Schindler în roman şi film la fel poate fi discutată.  
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Raoul Wallenberg 
 

Alături de Oskar Schindler unul din Drepţii între Popoare cei mai cunoscuţi este Raoul Wallenberg, 
diplomat suedez, care a activat în Ungaria în 1944. Anume atunci au început deportările în masă ale evreilor ungari 
la Aushwitz. Istoria lui Wallenberg este interesantă din câteva motive. Cel mai important lucru este acela că el a 
salvat zeci de mii de persoane şi anume acest fapt îl deosebeşte de alţi Drepţi între Popoare. Acţiunile lui erau foarte 
hotărâte şi îndrăzneţe. Wallenberg a venit în Ungaria cu scopul de a salva evreii. De aceea, dacă vom compara 
istoria lui cu istoria lui Schindler, noi vom vedea aici că problemă alegerii morale diferea: decizia lui  Wallenberg a 
fost raţională, bine planificată, părea să fie o operaţiune militară. Când lui i s-au adresat cu rugămintea de a ajuta, el 
a acceptat imediat, înţelegând foarte bine ce riscă. Wallenberg activa deschis la Budapesta. Acţiunile lui erau o 
provocare deschisă faţă de politica deportărilor în masă a evreilor la Auschwitz, care a fost realizată în lunile acelea 
de către administraţia nazistă condusă de către Eichman. Opoziţia acestor personaje, Wallenberg şi  Schindler este 
foarte dramatică din punct de vedere personal, ceea ce este foarte important pentru discuţia noastră, din punct de 
vedere uman: o persoană onestă se târguieşte cu un criminal. Semnificaţia opoziţiei acestea a fost foarte importantă 
şi va fi oportun să propunem elevilor să pregătească portretele orale pentru ambii - Wallenberg şi  Eichman.  

 
Acţiunile lui Wallenberg diferă pe fundalul acelor fapte, fiindcă în timpul acesta este rezolvată soarta 

evreilor din Ungaria. Toată lumea ştiea deja, ce se întâmpla în lagărele de moarte. Cunoaşte şi nu întreprinde nimic. 
Wallenberg şi încă câţiva diplomaţi din ţări diferite care se aflau la Budapesta, au făcut tot posibilul pentru a salva 
evreii, au făcut tot ce nu făceau ţările care luptau.   

 
Sfârşitul tragic lui Wallenberg, dispariţia lui în închisoarea sovietică, unde a nimerit după eliberarea 

Budapestei, şi refuzul părţii sovietice de a prezenta orice informaţie despre soarta lui, îi complineşte chipului său 
legendar. Din punct de vedere didactic istoria aceasta dramatică joacă un rol foarte important. Ea poate fi studiată în 
contextul istoriei evreilor din Ungaria în anii Catastrofei, povestind despre aceea cum Wallenberg a salvat evreii în 
timpul deportărilor la Auschwitz, împuşcările în masă pe malul râului Dunărea, care au fost întreprinse de către 
fasciştii ungari („Săgeţile încrucişate”) şi „marşurile morţii” în direcţia Austriei, organizate de către Eichman pentru 
evreii din Budapesta.  

 
Dar şi în afara contextului istoric putem vorbi despre curajul lui Wallenberg, de exemplu, în ajunul Zilei 

Catastrofei şi eroismului, sau în ajunul vizitării muzeului Yad Vashem, unde a fost sădit un roşcov în memoria lui. 
Să atragem atenţia la faptul precum că acest pom este mai tânăr în comparaţie cu ceilalţi pomi din Aleea Drepţilor. 
Motivul este acela că pe parcursul multor ani s-a sperat că Wallenberg va ieşi la libertate din lagărul sovietic şi va 
putea sădi singur un pom, cum se făcea în Yad Vashem. Doar când au pierdut ultima speranţă că Wallenberg a 
supravieţuit, a fost sădit un pom. În afara faptului că a fost numit Drept între Popoare în Yad Vashem, el a fost 
numit cetăţean de onoare a SUA, în multe oraşe multe străzi poartă numele lui. Exemplul sau este un simbol al 
comportamentului  unei persoane în anii catastrofei.  

 
 

Grupul В 
Grupul Westerville din Olanda  

 
Alegerea acestui grup în calitate de exemplu a fost determinată de două motive. În primul rând vorbim 

despre o organizaţie clandestină integrală. În componenţa grupului, numit în cinstea liderului ei Iop Westerville, au 
intrat persoane tinere idealiste, printre care erau mulţi profesori, care erau adepţii noilor idei în pedagogie. Ei ajutau 
evreii din Olanda să se ascundă de nazişti, iar apoi îi trimeteau ilegal în ţările neutre. Câţiva membri ai grupului 
(inclusiv Iop Westerville) au fost arestaţi de către Gestapo şi apoi executaţi după torturi dureroase.  

 
Al doilea motiv îl constituie interesul pe care îl prezintă istoria Drepţilor între Popoare din Olanda, 

cunoscută din jurnalul celebru al Annei Frank. O familie de olandezi simpli au  ascuns-o pe Anna Frank. Acestei 
familii i s-a conferit titlul Drepţii între Popoare. Această istorie permite  profesorului să mai sublinieze încă o dată 
semnificaţia morală a alegerii făcute de către Drepţii între Popoare. Faptul că noi vorbim despre un grup de idealişti, 
este foarte important, deoarece el ne dă posibilitatea să vedem cum valorile „vechi” au demonstrat că oamenii 
aceştia au rezistat în timp, când părea că nu mai este nimic sfânt. Devotamentul pentru idealuri a devenit propria lor 
alegere.  

 
Exemplul acesta permite profesorului să insiste asupra sorţii evreilor din Olanda în perioada Catastrofei. 

Există opinia că olandezii au apărat şi salvat comunitatea sa evreiască în anii ocupaţiei. Părerea aceasta se bazează 
mai întâi pe jurnalul menţionat al Annei Frank, care a fost atât de cunoscut în toată lumea, încât a fost introdus în 
programul obligatoriu a multor şcoli medii şi a fost înscenat şi ecranizat de multe ori. Jurnalul Annei Frank poate fi 
un material foarte bun pentru lecţia Drept între Popoare, în special pentru vârsta şcolară medie. Din păcate, părerea 
despre Olanda şi olandezii nu corespunde integral realităţii.  Cifrele vorbesc pentru ele: în ajunul Catastrofei în 
Olanda erau 140,000 evrei, din care 110,000 au decedat. Mii de olandezi ascundeau în casele lor copiii evreilor şi 
întregi familii evreieşti, la fel îi ajutau pe evrei să plece ilegal peste hotare.  
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Grupul С 
Grupul clandestin polonez „Jegota” 

 
Pe fundalul relaţiilor complicate poloneze şi evreieşti în timpul războiului şi până la război, este de 

menţionat unicitatea grupului „Jegota”. În grupul acesta care s-a ocupat timp îndelungat de salvarea evreilor (în 
general a copiilor evrei) în Polonia ocupată, colaborau membrii underground-ului polonez şi evreiesc.  

 
De menţionat, că grupul acesta activa din numele şi datorită suportului guvernului polonez în exil, care era 

stabilit la Londra. Grupul a activat din 1942 şi până la răscoala poloneză din vara anului 1944. Ilegaliştii în general 
se ocupau de pregătirea locurilor clandestine, unde se puteau ascunde evreii, perfectau documente false „ariene”, 
căutau familii, care erau gata să ascundă la ei copii ai evreilor şi cu acordarea ajutorului material familiilor care se 
ascundeau. Un grup de ilegalişti, în special din cercuri liberale şi catolice, a fondat „Jagota”; în componenţa sa  
activau doi reprezentanţi ai underground-ului evreiesc din Varşovia, un sionist şi bundoveţ. Exemplul grupului 
„Jegota” ne arată cât de important este să evităm generalizările la aprecierea unor popoare şi grupuri naţionale.  
Grupul D  

Antonina Shibak din Polonia  
 

Ultima istorie – este istoria unei femei, datorită căreia a fost salvată doar o singură evreică. Vorbind despre 
tema dată este important de menţionat că majoritatea Drepţilor au rămas anonimi, şi faptele lor sunt cunoscute doar 
din cuvintele persoanelor salvate.   

 
Antonina Shibak în prezent locuieşte într-un mic sat polonez. În anii războiului ea a lucrat în calitate de 

servitoare în casa ofiţerului german în Lvov (Ucraina de Vest). Tot atunci ea a făcut cunoştinţă şi s-a împrietenit cu 
o altă femeie – servitoare din apartamentul vecin. Prietena aceasta nouă a fost Rivca Hollander, care locuieşte în 
prezent în Netania, Israel. După ce germanii au ocupat or. Lvov în vara anului 1941, a fost emis un ordin privind 
exterminarea evreilor în ghetou, Antonia i-a propus Rivkăi să nu plece cu toţi, dar să se ascundă în cămăruţa ei 
pentru servitoare, în apartamentul stăpânului german. Ea a ascuns-o după un dulap de haine. Să ne închipuim prin 
câte clipe de groază au trecut ambele femei timp de trei ani, cât timp Antonina a adăpostit-o pe Rivca. Când stăpânii 
erau acasă, Rivca era nevoită să stea neclintită în refugiul ei, şi doar în absenţa lor putea merge liber prin cameră. În 
una din zilele acestea, când ea cosea ceva liniştit la maşina de cusut, stăpâna apartamentului s-a întors pe neaşteptate 
şi a intrat în camera servitoarei. Rivca era foarte calmă, ea continua să coase de parcă nimic nici nu s-a întâmplat. 
Stăpâna a crezut că ea este o prietenă sau rudă a Antoninei, şi de data aceasta nu s-a întâmplat nimic. Dar viaţa în 
apartamentul german devenea tot mai periculoasă, şi Antonina a hotărât că ele trebuie să schimbe locul lor. Ea a 
făcut aceasta pentru Rivca. Să menţionăm faptul că ea nu aştepta nici o răsplată pentru cuteyanţa sa.  

 
În 1989 un grup de elevi izraeliţi, în timpul aflării lor în Polonia, s-au întâlnit cu Antonina. Ei au ascultat 

povestirea ei foarte simplă, în care ea nici nu a pomenit despre faptul că  a riscat pentru a o salva pe Rivca. Copiii au 
întrebat-o: pentru ce a făcut ea aceasta? Ea, practic, nici nu o cunoştea pe Rivca?  

Antonina a spus că Rivca s-a măritat înainte de război, iar soţul ei, Natan, s-a înrolat în Armata Roşie. Ea 
mereu purta portretul lui Natan.  

 
„Eu am promis că o voi salva şi voi avea grijă de ea ca ei să se poată întâlni, când războiul se va termina. 

Acesta a fost o faptă creştină în viaţa mea”, a adăugat Antonina şi a continuat: „Eu nu puteam proceda altfel, când 
am văzut în faţa mea o femeie tânără, cu care s-a întâmplat ceva groaznic”. 

Anexa nr. 4  
Autor – dr-ul Bric E. 

Grupul А 
România  

 
Principesa Elena de Grecia şi Danemarca, soţia regelui României Karol II, mama regelui Mihai, cu titlul 

Regina-mamă a României. În cel de al doilea război mondial ea a avut grijă de persoanele rănite. Pentru că ea a 
salvat evreii români de nazişti, în anul 1993 ea a obţinut omagiul de Drept între Popoare. Ea personal s-a implicat în 
problemele ce ţineau de salvarea evreilor români, iar după 1943 şi în problemele ce ţineau de salvarea ţiganilor 
români.  
Grupul B  
 

Traian Popovici s-a născut la 17 octombrie 1892 – 4 iunie 1946, avocat român şi primar al oraşului 
Cernăuţi în cel de al doilea război mondial. Este cunoscut prin faptul că a salvat de la deportare  20000 de evrei din 
Bucovina. În 1908 a trecut ilegal hotarul cu România pentru a asculta discursul activistului public şi cultural Nicolae 
Iorga. În 1911 a absolvit gimnaziul, apoi a intrat la facultatea de drept a Universităţii din Cernăuţi. La începutul 
primului război mondial s-a înrolat în armata română, în care a rămas până la sfârşitul războiului. În perioada 
postbelică a lucrat în calitate de avocat la Cernăuţi.   
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În timpul celui de al doilea război mondial Ion Antonescu i-a propus să devină primar al or. Cernăuţi şi la 1 
august 1941 el a început să activeze. În scurt timp el a primit ordinul să creeze un ghetou pentru evrei la Cernăuţi, 
dar Popovici nu a fost de acord cu faptul ca o parte din populaţia oraşului să fie pusă după sârmă ghimpată. După 
dezbateri îndelungate, guvernatorul regiunii a acceptat punctul lui de vedere. Datorită faptului că el simpatiza evreii, 
inamicii politici l-au numit „jidovitul” („transformat în evreu”).  

În 1941 guvernatorul nou a anunţat hotărârea sa conform căreia toţi evreii din Cernăuţi trebuiai deportaţi în 
Transnistria. După discuţia lor guvernatorul i-a permis să lase 200 de evrei, care puteau rămâne în Cernăuţi. 
Popovici nu a fost mulţumit, el a mers la Antonescu, unde a insistat, explicând că populaţia evreiască joacă un rol 
foarte important în viaţa gospodărească din Cernăuţi. Ca rezultat, Antonescu i-a permis să mărească lista, în varianta 
finală a căreia au intrat deja 20000 de evrei, care nu au fost deportaţi.  
Grupul В 

Moldova  
Adolf Buca, Adolf Ilia Buca s-a născut în Odesa în 1910. În timpul războiului el a locuit în satul Suhaia 

Râbniţa, raionul Râbniţa, avea casă şi se ocupa de gospodărie ţărănească. La începutul războiului în sat au apărut 
nişte evrei, care au fugit singuri sau cu familiile de urmărirea conducerii germane şi române. Printre ei era şi o 
familie din Chişinău, Mihail şi Maria Şnaidman cu o fetiţă de 6 ani Polina. După ocuparea or. Chişinău evreii, 
inclusiv şi familia Şnaidman au fost deportaţi în Transnistria. Pe drum ei au reuşit să fugă şi să se ascundă temporar 
în s. Suhaia Râbniţa. Adolf Buca le-a promis că dacă ceva se va întâmpla cu părinţii, el nu va lăsa fetiţa lor. În 
toamna 1941 Mihail şi Maria au fost arestaţi şi în scurt timp împuşcaţi, iar fiica lor a rămas la Adolf. El ascundea 
fetiţa în casa sa şi în clădirea de lângă casă, şi în tot timpul acesta se purta cu ea de parcă ar fi fost copilul lui.  

 
Poliţiştii localnici ştiau că copilul familiei Şnaidman nu a fost cu ei în timpul arestării. Polina Şnaidman a 

scris în adresarea sa către Yad Vashem: „Eu ţin minte cum Buca risca cu viaţa lui doar să mă salveze pe mine. O 
dată au venit germanii şi românii care insistau ca el să mă predea. Eu eram ascunsă într-un cuptor rusesc şi vedeam 
totul printr-o gaură mică şi tremuram de frică. Ei au început să-l interogheze, l-au pus cu spatele la perete. El s-a 
înălbit. Iar ei strigau că dacă nu o va preda pe evreică, ei îl vor împuşca”.  

 
Adolf scria prin ce a trecut el: „Românii m-au luat la staţia Colbasnaia, raionul Râbniţa, Transnistria, pe mine 

m-au arestat şi m-au bătut cu biciul numai ca să spun unde am ascuns evreica. Anchetatorul m-a lovit cu biciul aşa 
de tare încât am pierdut cunoştinţa. Când mi-am revenit, eu eram într-o cameră, era un beci. Ei iarăşi au început să 
mă interogheze. Iarăşi m-au bătut cu biciul, îmi puneau bărbia pe metalul fierbinte doar să recunosc, dar eu rugam 
să-mi permită să plec...”.  

 
I-au permis lui Adolf Buca să plece acasă. În pofida fricii faţă de poliţiei, el continua să o ascundă pe Polina 

Şnaidman până când raionul nu a fost eliberat de Armata Roşie. Apoi ei au aşteptat câţiva ani, sperau să găsească 
rudele ei. Nimeni din familia Polinei nu a supravieţuit. În 1961 Adolf Ilia Buca a adoptat-o pe Polina.  

La 16 aprilie 2001 Yad Vashem la omagiat pe Adolf Buca cu titlul onorific de Drept între Popoare.  
 
 
 
Grupul D 

Ivan şi Anna Nedelyak.  
Soţii Ivan şi Anna Nedelyak locuiau împreună cu copii săi Demian şi Maria la periferia Tiraspolului în 

Kirpichnaya Slobodka. La 8 august 1941 oraşul Tiraspol şi suburbiile lui au fost ocupate. În luna decembrie Anna a 
plecat la Odesa în vizită la rude. Întorcându-se acasă ea a întâlnit doi băieţi – adolescenţi. S-au prezentat cu Fedea şi 
Colea Lorenco, că ei pleacă la Tiraspol la mătuşa lor. Camionul în care ei mergeau a ajuns la Tiraspol noaptea şi 
Anna le-a propus băieţilor să rămână la ei, iar dimineaţa să caute mătuşa lor.  

A doua zi băiatul cel mai mare a plecta să caute mătuşa, dar s-a întors în câteva ore şi a spus că nu a găsit-o. 
El a povestit că ei în realitate sunt evrei din Oceakov, regiunea Nikolaev, numele lor adevărate erau Efim şi Semion 
Mironcic. El a povestit despre împuşcările evreilor din Oceacov, că toate rudele au decedat, şi doar ei au 
supravieţuit. Efim şi Semion nu ştiau ce să facă: ei nu aveau documente pe numele imaginat Lorenco şi orice 
persoană din stradă putea demonstra că ei erau evrei.  

Annei i-a fost milă de băieţi, şi, cu acordul soţului, le-a permis să rămână. Din decembrie 1941 până în 
aprilie 1942 Efim şi Semion ziua se ascundeau în pod, iar noaptea coborau în cameră. Stăpânii i-au învăţat să 
vorbească dialectul local, le-au explicat cum să se poarte de sărbătorile creştine şi apoi le-au găsit de lucru ciobani 
într-un sat foarte îndepărtat. Până la eliberarea raionului în aprilie 1944 fraţii Mironcic au păscut vaci, lucrau în 
câmpuri. Anna şi Ivan Nedelyak vizitau băieţii şi îi ajutau.  

După eliberare fratele cel mai mare Efim Mironcic a mers voluntar în Armata Roşie şi a murit în timpul 
eliberării Proniei. Semion Mironcic a păstrat legătura cu familia Nedelyak încă mulţi ani, chiar şi după emigrarea sa 
în SUA în 1991.  

La 1 decembrie 1996 Yad Vashem i-a onorat pe Anna şi Ivan Nedelyak cu titlul onorific Drepţi între 
Popoare.  
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Manifestarea antisemitismului pe teritoriul României, Moldovei, Transnistriei în cel de al 
doilea război mondial 

Goncearova Tatiana 
Profesor de istorie 
Liceul Teatral Oraşenesc. 
Recomandat pentru lecţiile de istorie, de dirigenţie, activităţi extracurriculare în clase gimnaziale şi liceale. 
Obiectivele lecţiei: Elevii vor:  
1. Analiza documentele: „Ghetourile evreieşti şi lagărele de concentrare”, „Împuşcările în masă a evreilor din 
Moldova în cel de al doilea război mondial”, „Manifestarea antisemitismului pe teritoriul României şi Moldovei în 
cel de al doilea război mondial”.  
2. Descrie sferei emoţionale personală descriind un mesaj video şi tabloul pogromurilor evreieşti.  
3. Determina legătura între cauzele şi rezultatele proceselor şi evenimentelor istorice.  
4. Completa  tabelul cronologic la tema dată.   
Metode şi procedee: 

1. Povestirea profesorului  
2. Vizionarea mesajelor video şi tablourilor cu pogromurile evreieşti.  
3. Completarea diagramei Venn  
4. Compunerea, completarea şi analizarea tabelului.  

Etapele lecţiei Activitatea profesorului  Activitatea elevilor  
1.Activizarea 
5 min. 

Comunicarea obiectivelor şi 
scopurilor lecţiei  
  

Ascultă obiectivele lecţiei şi se împart în 4 
grupuri  
 

2.Realizarea 
sensului  
20 min. 

Prezentarea documentelor şi 
sarcinilor pentru fiecare grup: în baza 
materialelor istorice să compună un 
mesaj conform planului:  
1. Când a fost creat lagărul  
2. Particularităţile conducerii  
3. Numărul de prizonieri 
Documentele nr. 1, 2, 3, 4 
 

Grupul А: Descrie ghetoul din Chişinău 
(Documentul nr. 1) 
Grupul В: Descrie ghetoul evreiesc din Dubăsari 
şi Vertiujeni (Documentul nr. 2) 
Grupul C: Povesteşte despre ghetou şi lagărele 
de concentrare din Transnistria, Râbniţa 
(Documentul nr. 3) 
Grupul D: Povesteşte despre ghetou şi lagărele 
de concentrare din Basarabia (Documentul nr. 4) 

3.Reflecţia 
15 min. 

În baza concluziilor obţinute din 
sarcini, profesorul propune tabelul nr. 
1: „Locurile de nimicire şi numărul 
evreilor omorâţi pe teritoriul 
Moldovei în cel de al doilea război 
mondial” şi propune să o analizeze.  
Distribuie documentul: 
„Manifestarea antisemitismului în 
România şi Moldova în cel de al 
doilea război mondial” (documentul 
nr. 5). Propune fiecărui grup să 
evidenţieze consecinţele politicii 
antievreieşti în cel de al doilea război 
mondial.  
 

Analizează tabelul nr. 1 în grupuri în baza şi 
Documentului nr. 5 îndeplinesc sarcinile: Grupul 
1: Evidenţiază consecinţele ale politicii 
antievreieşti  
Grupul 2:  Consecinţele economice ale politicii 
antievreieşti 
Grupul 3: Consecinţele economice ale politicii 
antievreieşti  
Grupul 4: Consecinţele culturale ale politicii 
antievreieşti  
 
 
 

3. Etapa finală a 
lecţiei  
5 min. 
 
 
Tema pe acasă  

În perechi să compună câte 3-5 
propoziţii despre situaţia tragică a 
evreilor pe teritoriul României şi 
Moldovei în cel de al doilea război 
mondial 
Elevilor li se propune să discute cu 
membrii familiei tema: „Ghetoul şi 
lagărele de concentrare pe teritoriul 
României şi Moldovei” 
 

Citesc propoziţiile  
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Anexele (Autor – dr-ul Bric E.) 
 

Documentul nr. 1 
Ghetoul din Chişinău  

Decizia privind crearea ghetoului la Chişinău a fost adoptată la 22 iulie 1941 de către gubernatorul 
Basarabiei C. Voiculescu şi comandantul garnizoanei din Chişinău D. Tudos. Conform altor surse  decizia a fost 
luată la iniţiativa conducerii Einsatzgruppe 11-a, care a intrat în componenţa Einsatzgruppe „D”. Particularitatea 
conducerii în ghetou constata în faptul că el se afla sub o conducerea dubla a comandaturii germane şi române. Încă 
o particularitate constata în faptul că de pe teritoriul ghetoului nu au fost mutaţi toţi locuitorii ortodocşi, care au 
primit permise speciale pentru intrare şi ieşire din ghetou.  

La 24 iulie Voiculescu trimite ordinul nr. 61, care prevedea înregistrarea evreilor timp de 3 zile. Iniţial în 
ghetou au fost plasate 11500 persoane, mortalitatea din cauza bolilor, lipsei de ajutor medical şi maltratării 
constituia 30 persoane pe zi. Din 11525 de prizonieri erau 4148 bărbaţi, 4476 femei şi 2901 copii.  

Ghetoul se afla în partea de jos a oraşului. Perimetrul de lemn cu care era îngrădit ghetoul, constituia 4 
kilometri.  

Nimicirea evreilor din Chişinău a început după ocupare şi a continuat şi după crearea ghetoului. Un 
detaşament special al jandarmeriei sub conducerea mixtă a românilor şi germanilor a participat la nimicirea evreilor 
din Chişinău (din partea germană a fost nepotul lui Ribbentrop, maiorul von Stranski), care a avut deja experienţă în 
pogromurile din Iaşi la sfârşitul lunii iunie 1941. Ofiţerii SS au fost cei mai activi în pregătirea şi organizarea 
omorârilor în masă.  

La 1 august 1941 germanii au selectat cu pretextul pentru lucru, 450 de bărbaţi tineri, predominant cu studii 
superioare şi 200 de fete. Practic toţi au fost împuşcaţi în aceeaşi zi. În câteva zile deja jandarmii români au ales 500 
de persoane cu acelaşi pretext, din care au împuşcat mai mult de 300 de persoane. Majoritatea prizonierilor din 
ghetoul din Chişinău au decedat în timpul deportărilor, care au început la 4 octombrie 1941.  

În timpul eliberării Chişinăului în oraş conform informaţiei diferite au rămas de la 2 la 15 evrei. O parte din 
evreii care au supravieţuit, au fost supuşi represiunilor direct după război fiind învinuiţi în colaborare cu conducerea 
română.  

O parte mică a evreilor a reuşit să plece de pe teritoriul ghetoului şi să plece în România, unde au trecut 
peste Holocaust. De exemplu, profesorul vestit de la Universitatea din California Samuel Aroni (amintirile lui  vor fi 
incluse în culegerea Institutului de Iudaică) 
Documentul nr.2 Dubăsari 

În luna iulie 1941 a fost creat ghetoul pentru evrei în Dubăsari. Pe hartă el este numit lagăr. Luând în 
consideraţie, că în luna septembrie pe teritoriul Dubăsarilor a fost nimicită toată populaţia evreiască adusă acolo, el 
era un lagăr de concentrare creat special pentru acţiunea de nimicire.  

În ghetoul din Dubăsari au fost aduşi nu doar evreii localnici din Dubăsari şi din satele vecine, dar şi 
populaţia evreiască din Tiraspol, Bender, Orhei, Cotovsc, Balta, Krasni Okna, etc. Evreii erau obligaţi să poarte o 
bandă galbenă cu steaua lui David, ieşirea de pe teritoriul lagărului era interzisă. Din jurul lagărului nu era perete 
separat, poliţia locală şi jandarmii o apărau intensiv.  

Acţiunea de nimicire a început la 12 septembrie. Preventiv au fost săpate gropi pe marginea de nord-est a 
Dubăsarilor. Evreii din ghetou şi localnicii săpau gropile. A fost anunţat că gropile sunt săpate pentru păstrarea 
legumelor. În ghetou se zvonea că toţi evreii vor fi aduşi la Tiraspol, unde ei vor primi case.  

Acţiunile au fost realizate în câteva etape. Grupurile de condamnaţi au fost divizate în bărbaţi şi femei. 
Soldaţii români, poliţiştii localnici şi germanii participau la împuşcări. Acţiunea a fost „comună” pentru germani şi 
români. Comandantul V. Keller conducea acţiunea din partea germanilor.  

În timpul împuşcării sunt de menţionat acţiunile călăilor, care erau foarte cruzi şi îşi băteau joc de oameni. 
Au fost cazuri, când ei omorau oamenii cu baltaguri, îi tăiau cu furcile, îi îngropau de viu.  

La locul împuşcărilor din Dubăsari a fost înălţat un memorial. Teritoriul, unde a avut loc tragedia de la 
Dubăsari, este un loc de nimicire în masă pe teritoriul Moldovei, unde au decedat de la 8 la 15000 evrei. Locul 
tragedii se numeşte Babii Iar moldovenesc.  

Vertiujeni 
Vertiujeni a fost creată ca o colonie evreiască de agricultură în mijlocul secolului XIX. Mai mult de 90% 

de populaţie erau evrei. Era dezvoltată cultivarea poamei, tutunului, erau 4 sinagogi, activa o filială a băncii.  
În anul 1940 după instalarea puterii sovietice, o parte a populaţiei evreieşti din Vertiujeni a fost supusă 

represiunilor, ca deţinători de proprietate, persoane cu profesie liberă, etc. O parte a evreilor localnici au fost trimişi 
în Rusia să lucreze în mine.  

După ocuparea localităţii Vertiujeni toată populaţia evreiască, în jur la 1500 persoane, au fost împuşcate la 
începutul lunii iulie 1941. În locul localităţii Vertiujeni a fost creat un lagăr de etapă, în care au fost deţinute până la 
23 mii de persoane din oraşele şi localităţile de la nordul Basarabiei (de exemplu din Bricevo). Mortalitatea în lagăr 
era foarte înaltă – 100 persoane mureau pe zi din cauza bolilor infecţioase. Nu mai puţin de 10 mii de prizonieri au 
decedat în lagăr, majoritatea în timpul deportărilor în Transnistria. Lagărul a fost lichidat în anul 1944.  
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Documentul nr. 3 

Transnistria 
Transnistria a fost creată în conformitate cu contractul german-român, semnat la Bender la 30 august 1941. 

Conform acestui contract în jurisdicţia României trecea teritoriul între râurile Bugul de Sud şi Nistru, inclusiv şi 
partea stângă a Nistrului şi o parte a regiunilor din Ucraina.  

Pe teritoriul Transnistriei au fost organizate, conform calculelor doctorului I. Levit, 1989 de ghetouri şi 
lagăre de concentrare. În ele au fost nimicite sute de mii de evrei, majoritatea au murit în anii 1941-1942, mulţi au 
fost omorâţi în timpul transportării în lagăre.  

În ordinul gubernatorului Transnistriei din 11 noiembrie 1941 se vorbea despre aşezarea evreilor în 
coloniile de muncă – cuvântul ghetou nu se folosea. În conformitate cu ordinul acesta au fost create lagăre de muncă 
şi asemănări ale ghetourilor. Multe lagăre (Domanevka, Akcimetovka, Bogdanovka, etc.) au devenit locuri de 
nimicire monstruoasă a multor mii de persoane. În acţiunile de nimicire participau jandarmii români, SS germani, 
coloniştii germani în regiunea Odesa, poliţiştii ucraineni. În 1944 „vlasovţî” la fel au participat la împuşcări.  

Ghetoul pe teritoriul Transnistriei erau de tip închis şi deschis. De exemplu, ghetoul înconjurat şi păzit din 
Jmerinka, unde activa administraţia română şi germană. Unele ghetouri erau de tip deschis, de exemplu la Râbniţa. 
Dar ieşirea de pe teritoriul lor era interzisă sau limitată la câteva ore. Neascultarea era pedepsită cu împuşcările şi 
pedepse în masă. Ghetoul din Râbniţa era de tip deschis, aici a fost creat un Judentrat, care colabora cu administraţia 
română. După război conducerea lui a fost judecată de către tribunalul militar.  

În câteva localităţi mici (Popovţî, Kopaigorod) evreii localnici locuiau în casele sale.  
În unele ghetouri prizonierii au reuşit să treacă peste omorârile în masă, epidemiile, foametea şi bolile 

anilor 1941-42 şi să se înţeleagă cu administraţia românească, ei au supravieţuit în timpul Holocaustului (Berşad, 
Moghilău, Jmerinka, Şargorod, etc.). în toamna anului 1942 în lagăre venea ajutorul din România.  

În 1943 acţiunile în masă de nimicire s-au terminat. 93000 de evrei din Transnistria şi 17000 de evrei din 
Cernăuţi au supravieţuit în războiul din zona ocupaţiei române. Doar 15000 evrei basarabeni au trecut prin tragedia 
din Transnistria.  

Majoritatea evreilor au supravieţuit în Moghilău – 13000, Berşad – 11000, Jmerinka – 3500, Şargorod – 
2000, etc.  

Pe teritoriul Transnistriei au nimiciţi nu mai puţin de 220000 de evrei, inclusiv 88000 de mii evrei 
româneşti.  
 

Râbniţa 
Ghetoul din Râbniţa a fost creat în luna august 1941. În ghetou era un Judenrat, care se supunea 

administraţiei române.  
Ghetoul din Râbniţa a fost de tip deschis. Nu era nici părete, nici sârmă ghimpoasă. Dar oameni străini nu 

aveau dreptul să intre pe teritoriul ghetoului. Pentru depistarea persoanelor străine pe teritoriul ghetoului sau a 
evreilor care nu erau din acest ghetou, erau organizate împuşcări în masă. Instrucţiunea pentru vizitarea ghetoului 
spunea: „În general, accesul persoanelor străine (inclusiv a ofiţerilor, unterofiţerilor şi soldaţilor) este interzis. b) În 
caz de necesitate sunt eliberate permise personal pe numele solicitanţilor (reprezentanţilor conducerii)... c) Pentru 
asigurarea unui control strict şi sigur a tuturor persoanelor, care vizitau ghetoul cu permisiune, se proceda în felul 
următor: numărul de persoane care intra pe teritoriul ghetoului simultan, nu depăşea numărul de soldaţi, care îi 
însoţeau”. Prin ghetoul din Râbniţa au trecut nu mai puţin de 10000 de persoane, jumătate din care au murit.  

Vă aducem la cunoştinţă actul comitetului referitor la nelegiuirile din Râbniţa: „... conducerea militară 
înfometa populaţia, oamenii nu primeau nici mâncare, nici apă, iar hrana care o obţineau schimbând lucrurile sale 
personale, conducerea românească o lua, lăsând oamenii dezbrăcaţi şi flămânzi. A fost stabilit un regim barbar în 
privinţa evreilor, .... ei erau violaţi, bătuţi cu picioarele, îi băteau cu armele şi îi împuşcau. Cum a constat 
comitetul,... conducerea militară chinuia populaţia, îi înfometau şi îi omora... aproximativ 3 mii de persoane. 
Corpurile cetăţenilor omorâţi şi istoviţi le aruncau din poduri, de la etajele doi sau trei, iar apoi le aruncau în gropi 
de murdării, beciuri, veceuri, tranşee ... Corpurile aruncate în gropi le presărau puţin cu pământ, în primăvara anului 
1942 cânii duceau corpurile pe dealuri, le aduceau în sat”.  

Evreii, care au nimerit în ghetou, aveau şansa de a supravieţui, trecând prin umilinţele paznicilor şi 
jandarmilor. Evreii, coloanele cărora treceau pe teritoriul Râbniţei în Transnistria, erau nimicite, împuşcate, mulţi au 
fost înecaţi şi spânzuraţi pe poduri, au fost arşi, etc.  

Iniţial prizonierii nu aveau dreptul să plece de pe teritoriul ghetoului şi să intre în oraş. După aceea, ei 
aveau dreptul să plece de pe teritoriu în timpul stabilit, 2 ore în oraş şi să schimbe lucrurile pe produse. În caz de 
întârziere ei erau împuşcaţi pe loc sau maltrataţi.  

În jur la 2000 de prizonieri au supravieţuit în ghetoul din Râbniţa.  
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Documentul nr. 4  
Ghetoul evreiesc şi lagărele de concentrare  
Basarabia  

Ghetoul de pe teritoriul Basarabiei se deosebea prin ceea că ele din start erau temporare. Oamenii, închişi 
în ghetou, au fost nimiciţi sau trimişi în Transnistria până la sfârşitul anului 1942.  

Ghetoul din Basarabia a fost de tip închis, înconjurat cu perete şi sârmă ghimpoasă. La fel ca şi în multe 
sate (Vertiujeni, Mărculeşti), populaţia locală evreiască a fost nimicită în prima lună de ocupare, ele au fost 
organizate ca ghetouri de etapă, unde era adunată populaţia evreiască pentru a fi trimisă în Transnistria. În realitate, 
ele au devenit lagăre de concentrare.  
 Holocaustul din Moldova se deosebea prin acţiunile sincrone ale Einsatzgruppen „B” a jandarmeriei şi 
trupelor române. Germanii şi românii împreună nimiceau populaţia evreiască în aceleaşi localităţi până la 31 august 
1941, când a fost semnat acordul la Tighina (Bender) privind crearea Transnistriei şi delimitării zonelor de 
influenţă. A doua particularitate a Holocaustului în Moldova a fost combinarea de nimicire a evreilor pe loc şi în 
timpul deportării lor peste hotarele republicii. Condiţiile deportării erau următoarele: pe drum şi apoi după sosirea la 
locul de destinaţie foarte puţine persoane aveau şansa de a supravieţui.  
În luna august în Basarabia erau următoarele ghetouri şi lagărele de concentrare pentru evrei:  
 
Nr. Raionul Localitatea Numărul prizonierilor  
1 Bălţi Limbenii Noi 2634 
2 Bălţi Râşcani 3072 
3 Bălţi Răuţel 3253 
4 Soroca Vertiujeni 22969 
5 Hotin Secăreni 10400 
6 Hotin Edineţ 11762 
7 Lăpuşna Chişinău  10400 
 Total   64490 
Luând în consideraţie ghetourile mici şi lagărele, conform informaţiei româneşti la data de 1 septembrie 1941 în 
provincia „Basarabia” au rămas 72625 evrei 
 
Documentul nr. 5  
Politica antievreiască în România şi pe teritoriul Moldovei în perioada 1930 – 1944 
România (preistorie) 

În anul 1886 conducerea lui I. Brătianu susţine convocarea congresului internaţional antisemit. În 1895 la 
Bucureşti Alexandr Cuza organizează Alianţa Internaţională Antisemită. A fost creată Uniunea Antisemită, în care 
au intrat şi miniştrii conducerii. El declară că „este necesar de a folosi toate mijloacele pentru a face traiul evreilor 
în România insuportabil şi de a simplifica emigrarea din ţară”.  

La începutul secolului XX o marte mică a evreilor din România avea cetăţenie. După primul război 
mondial pe teritoriul României locuiau 800 mii de evrei. Încercarea lui I. Brătianu cel mai mic (conducătorul ţării în 
1922) de a priva toţi evreii de cetăţenia României nu a fost susţinută de către parlament. În 1923 în constituţia nouă 
a fost introdus un articol conform căreia evreii României, inclusiv teritoriile nou dobândite, primesc cetăţenia şi 
egalitatea deplină.  

În perioada 1920 – 1930 în România apare un şir de organizaţii fasciste, care se ascundeau după devizele 
socialiste sau populiste. Cea mai reacţionistă din „Garda de fier”, unul din devizele a căreia era – lupta de moarte cu 
evreii. (Vipperman. Fascismul european pentru comparaţie. Novosibirsk, 2000).  
 
Perioada 1930 – 1940 

La universităţile din Iaşi, Bucureşti, Cluj şi Cernăuţi a fost introdusă norma procentuală pentru evrei. Ei nu 
aveau acces la catedrele universitare, serviciul militar, serviciul de stat şi funcţiile judecătoreşti.  

În luna iunie 1934 parlamentul a aprobat proiectul privind „Folosirea lucrătorilor români la firmele 
private”. Conform lui 80% de lucrători la orice întreprindere trebuiau să fie românii.  

În 1935 a fost introdusă norma procentuală pentru evrei şi jurişti. Evreii au fost privaţi de dreptul de a primi 
licenţe.  

În 1938 conducerea lui Octavian Goga a adoptat legea privind privarea evreilor de cetăţenie şi necesitatea 
de a confirma dreptul pentru obţinerea cetăţeniei pe cale judiciară. Aproximativ 25% de evrei au fost privaţi de 
cetăţenie română. Au fost închise revistele evreieşti şi retrase acreditările evreilor de jurnalişti.  

Evreii, privaţi de cetăţenie română, aveau posibilitatea de a se înregistra în calitate de cetăţeni străini şi să 
vândă proprietate lor.  

În 1940 conducerea lui Gigurtu a determinat prin căi legislative statutul nou a evreilor, fiind recunoscuţi 
oficial populaţie de calitate inferioară. Evreii au fost dimisionaţi din funcţiile militare, aveau restricţii privind 
profesiile, au fost privaţi de dreptul de a deţine proprietate.  

În septembrie 1940 a fost organizată o companie de boicotare a mărfii evreieşti care a durat 5 luni. Au fost 
confiscate magazinele, întreprinderile evreieşti.  
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La 14 septembrie 1940 România printr-un  ordin regal a fost proclamată „stat naţional legionar”. Au fost 
interzise căsătoriile între români şi evrei, evreii nu aveau dreptul să poarte nume române. În unele regiuni evreii nu 
aveau dreptul să vorbească idiş.  

Garda de fier a obţinut decretul guvernamental privind închiderea a 600 de sinagogi şi transmitere a lor 
bisericii române ortodoxe. Decretul a fost anulat în trei zile la solicitarea liderilor comunităţilor evreieşti.  

 
RASS Moldovenească - 1924 – 1940  

În perioada existării RSSAM represiunile etnice nu au fost înregistrate în documente. Dar atrage atenţia spre 
faptul că populaţia evreiască a autonomiei s-a micşorat în perioada 1926 – 1939 cu 11600 persoane, de la 48600 
până la 37000. (O. Galuşcenco. Dinamica numărului populaţiei evreieşti în RASSM. Chişinău, 2011).  

Câţi evrei supuşi represiunii au fost împuşcaţi şi câţi au fost deportate, nu este cunoscut. În perioada 
represiunilor în anii 30 numărul persoanelor împuşcate a atins 70%.  

Printre învinuirile aşa numite în spionaj în folosul României sunt multe nume evreieşti.  
Un comitet special în 1926 a determinat că 33% locuiesc nu în baza muncii productive -  producţie 

meşteşugărească şi  и vânzarea cu amănuntul, ei trebuie mutaţi pe pământuri agricole.  
Majoritatea clericilor au fost supuşi represiunii, sinagogile au fost închise şi parţial distruse.  

RSS Moldovenească 1940 – 1941 
Pe parcursul unui an pe teritoriul republicii au fost supuşi represiunii şi trimişi în raioanele îndepărtate a 

URSS în jur la 50 mii de persoane. Practic toţi deţinătorii proprietăţii, membrii partidelor politice, jurnaliştii, clericii 
şi alte categorii de cetăţeni care se refereau la aşa numitele „elemente străine şi ostile” au fost supuşi represiunii.  
Printre cetăţenii deportaţi de pe teritoriul Moldovei, de la 10 la 15 mii puteau fi evrei. (Bric E. Etapele istorice de 
locuire a evreilor pe teritoriul între Prut şi Nistru. Chişinău, 2011). O mare parte de evrei deportaţi au trecut prin 
război şi genocid.  
România 1941 – 1944  

Ianuarie 1941 – are loc răscoala legionarilor. În rezultatul ciocnirilor militare la Bucureşti a avut loc un 
pogrom evreiesc, în timpul căruia au fost omorâţi 120 de evrei. O linişte relativă în legislaţia antisemită a avut loc 
până în aprilie 1941. Germania presează conducerea lui I. Antonescu şi sunt confirmate legile privind priva evreilor 
de dreptul de a realiza activitate economică. A fost interzis dreptul de a avea bunuri imobiliare. De a locui în sate şi 
oraşe mici. A fost introdus sistemul de muncă obligatorie pentru evrei. Evreii nu au dreptul să practice profesii 
libere, au fost excluşi din sistemul educaţional de stat. La 21 iunie 1941 a fost emis ordinul lui Antonescu de a 
trimite toţi evreii în vârsta de la 18 până la 60 de ani din satele între Siret şi Prut, în lagărele de concentrare Târgu 
Jiu.  

La 27 iunie 1941 I. Antonescu ordonă comandantul garnizoanei din Iaşi „să cureţe oraşul de populaţia 
evreiască”. Soldaţii germani şi români au organizat un pogrom sângeros, în rezultatul căruia au fost omorâţi 12000 
de evrei.  

La 3 septembrie 1941 a fost emis ordinul ca evreii să poarte mereu semne de distincţie. Datorită implicării 
conducătorului bisericii ortodoxe româneşti, la 8 septembrie ordinul a fost anulat pe teritoriul României (regatului 
vechi).  

În iulie 1942 Germania a obţinut de la premier-ministrul României Mihai Antonescu promisiunea de a începe 
deportarea evreilor în lagărele de concentrare din Polonia. Datorită implicării reginei – mamei deportarea a fost 
anulată.  

În decembrie 1942 câtorva evrei din România, trimişi în Transnistria, care au supravieţuit, le-au permis să se 
întoarcă.  

La începutul anului 1943 a fost emis ordinul care interzicea evreilor din România să lucreze la întreprinderile 
care nu ţin de industria militară. Comunităţile au fost impozitate cu taxe suplimentare.  

La 23 aprilie a fost emis ordinul lui I. Antonescu, care interzicea evreilor din România, trimişi în 
Transnistria, să se întoarcă. În iulie 1943 I. Antonescu a permis ca oamenii bătrâni, văduvele, invalizii a primului 
război mondial şi foştilor ofiţeri români să se întoarcă.  

În octombrie 1943 era permis să ajute celor deportaţi cu produse, lucruri şi medicamente.  
În 1944 înainte de atacarea armatei sovietice I. Antonescu a permis evreilor din România să se întoarcă.  
La 23 august 1944 I. Antonescu a fost arestat şi puterea a trecut la regele Mihai. Organizaţiile evreieşti ale 

României au ieşit la iveală.  
 
Basarabia şi Transnistria 1941 – 1944  

La 30 iunie 1941 în ordinul statului major general a armatelor române, conţinea o chemare pentru 
pogromurile evreieşti şi obligarea de a fi cruzi faţă de populaţia evreiască.  

Vice premier-ministrul României Mihai Antonescu în luna iulie 1941 a declarat: Eu optez pentru expulzare 
forţată a elementului evreiesc a Basarabiei şi Bucovinei... Trebuie să fiţi cruzi faţă de ei. La 8 iulie la şedinţa 
consiliului Miniştrilor Ion Antonescu a dat ordinul de a provoca pogromuri.  

1 septembrie 1941. Conform ordinului conducerii şi investigaţiilor institutului central de statistică au fost 
calculaţi locuitorii Basarabiei şi Bucovinei de Nord. A fost stabilit că în ambele provincii încă mai sunt 126434 de 
evrei. Pe acelaşi teritoriu în timpul ultimului calcul au fost înregistraţi 274036 de evrei.  

16 septembrie 1941. După trecerea Transnistriei sub controlul administraţiei române, în raionul acesta au 
fost sistematic mutaţi evreii din Basarabia, Bucovina şi raionul oraşului Dorohoi (în partea de sud-est a României). 
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În pofida faptului că la 14 octombrie Antonescu la rugămintea consiliului evreilor, ambasadorilor SUA, Braziliei, 
Portugaliei şi Elveţiei a emis un ordin privind terminarea deportării, în realitate ea a durat până la 15 noiembrie. Cu 
două luni în Transnistria au fost trimise 118 847 de persoane – practic toată populaţia evreiască din regiunile 
menţionate.  

11 noiembrie 1941. În baza unui Ordin gubernatorul Transnistriei Alexianu vorbea despre aşezările evreilor 
în coloniile de muncă.  

În toamna anului 1942 statul major general a propus să trimită în Transnistria douăsprezece mii de evreii, 
care au încălcat dispoziţiile privind munca obligatorie.  

Statutul evreilor din Transnistria, la fel ca şi a persoanelor nou venite, determina printr-un ordin emis de 
către guvernul românesc din 11noiembrie 1941 sub semnătura lui Antonescu: ei au fost privaţi de toate drepturile 
civile, ei nu aveau dreptul să-şi aleagă locul de trai la propria alegere, nu aveau dreptul să plece de pe teritoriul lor 
(ghetourile, lagărele de concentrare).  

Un factor important de îmbunătăţire a vieţii evreilor în Transnistria era ajutorul care ei îl primeau din afară. 
17 decembrie 1941, în scurt timp după ce România a primit primele noutăţi despre soarta celor deportaţi, consiliul 
evreilor din ţară a obţinut permisul de la Antonescu de a fi ajutaţi şi a organizat comitetul autonom de ajutor, care 
imediat a început să culeagă donaţii şi procurarea a produselor alimentare, medicamentelor, îmbrăcămintei şi 
combustibilului; dar conducerea împiedica cum putea trimiterea lor, şi ei au început să vină în Transnistria cu câteva 
luni mai târziu. Suportul financiar comitetului autonom a fost acordat de către asociaţiile evreieşti şi comunităţile 
României, unirile  originarilor din Basarabia şi Bucovina, iar din 1943 s-a alăturat şi Joint, congresul mondial 
evreiesc, OZE şi comitetul de salvare pe lângă organizaţia sionistă care s-a bazat în Istanbul.  

În luna decembrie 1943 ministerul Afacerilor Interne al României a comunicat guvernului că în viaţă au 
rămas 50 740 de evrei deportaţi în Transnistria.  

15 martie 1944 – trupele sovietice forţau Bugul de Sud şi în câteva zile au ajuns la Nistru; în perioada 
aceasta comitetul evreiesc, care a venit de la Bucureşti, a reuşit să scoată în România 2518 de evrei din Tiraspol şi 
Balta; încă mai devreme la Iaşi au fost aduse 1846 de orfani evreieşti din Transnistria. La mijlocul lunii aprilie 
teritoriul între Bugul de Sud şi Nistru a fost eliberat.  

În perioada de ocupaţie aici au decedat mai mult de 263 mii de evrei, inclusiv nu mai puţin de 175 mii de 
evreii localnici şi mai mult de 88 mii de deportaţi.  
 

Împuşcările în masă a evreilor din Moldova în cel de al doilea război mondial 
În prezent încă sunt necunoscute locurile de împuşcări în masă a evreilor în timpul războiului. Dacă cele mai 
groaznice locuri, unde într-o perioadă restrânsă au fost nimicite mii de persoane (Dubăsari, pădurea de la Cosăuţi), 
au fost descrise, atunci multe locuri de nimicire a sute de persoane în perioada deportării a prizonierilor în 
Transnistria şi nu toate locurile au fost găsite şi marcate. Este suficient de menţionat că la fiecare 10 km. au fost 
săpate gropi, în care se presupunea să fie împuşcate câte o sută de persoane. Dar totuşi până în prezent nu toate 
locurile au fost stabilite şi descrise. Mai mult decât atât, ce ţine de victimele împuşcărilor în Dubăsari, care au fost 
numite Babii Iar moldovenesc, numărul de victime ajunge de la 8000 până la 18000 de persoane. (Vezi A.M. 
Moscaliov (Vexler) Tragedia de la Dubăsari, septembrie 1941. Dubăsari, 1999). Au fost depistate locuri posibile a 
împuşcărilor persoanelor în diferite raioane a Moldovei, dar nici până în prezent ele nu au fost exhumate şi descrise. 
Nu există cifre exacte ale persoanelor omorâte în timpul acţiunilor în ghetouri şi lagăre de concentrare, deoarece 
acţiunile  au fost întreprinse de către soldaţii români şi germani, şi de către coloniştii germani, colaboraţionişti, 
poliţiştii ucraineni, soldaţii lui Vlasov, etc.  
În tabelul dat prezentăm informaţia privind locurile principala de nimicire în masă a evreilor, care în prezent sunt 
descrise în literatură, site-uri şi arhive.  
 
Tabelul nr. 1 

Nr. Denumirea locului de nimicire Numărul celor 
omorâţi 

Anexă  

1 Chişinău:  
6. La pereţii cimitirului evreiesc* 
7. În curtea institutului agricol 
8. La staţia Ghidighici 
9. La aerodromul vechi  
10. Traseul de la Orhei  

 

 
1250 
400 
525 
500 
Cifra exactă nu a fost 
stabilită ** 

*Împuşcările au avut loc în 
iulie şi la august 
** Nu mai puţin de 2-3 mii de 
persoane  
 

2 Bender  Nu mai puţin de 500 
persoane*** 

*** Inclusiv 300 în şanţul de 
lângă cetate, 60 în afara 
oraşului şi un şir de grupuri în 
suburbia Caucazului  

3 Bender  4100 2300 împuşcaţi, 1800 au murit 
din cauza torturilor  

4 Dubăsari  De la 8000 până la 
15000 

Omorurile, împuşcările au avut 
loc de la 12 până la 28 
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septembrie  
5 Edineţ  1400 1000 împuşcaţi, 400 au murit 

de foamete  
6 Camenca  Aproximativ 2500  
7 Călăraşi  Aproximativ 3000 A fost depistată 1 înhumare  
8 Rezina  Aproximativ 1300 300 de bărbaţi împuşcaţi, 1000 

femei arse în cuptoarele de 
ardere a varului   

9 Râbniţa  Nu mai puţin de 3000  
10 Râşcani  100  
11 Soroca  6000 În pădurea de la Cosăuţi şi 

muntele Bechirov  
12 Teleneşti 400  
13 Tiraspol 

1.Fabrica de tutun  
2. Slobodca  
3. Cariera orăşenească  
4.Ghetoul din Tiraspol  
5 Livada gospodăriei de învăţământ  

 
2500 
4000 
1500 
300* 
2000 

*au fost împuşcaţi în luna 
aprilie 1944 de către soldaţii 
germani  
 

14 Hânceşti  Aproximativ 500 Au fost găsite 90 înhumări  
15 Bravicea  300  
16 Vadul lui Vodă  Aproximativ 100  
17 Vertiujeni  De la 10000 până la 

20000 
Era situat lagărul de 
exterminare de etapă – ghetou  

18 Gorevo  Aproximativ 100  
19 Climăuţi  300  
20 Climouţi  Aproximativ 600   
21 Colbasnaia  3500  
22 Lipcani  4000  
23 Mărculeşti  1000 După nimicirea evreilor din 

localitate a fost organizat un 
lagăr de etapă – ghetou  

24 Mălăieşti  Aproximativ 100  
25 Olăneşti  300  
26 Pelinia  100  
27 Raşcov  70 65 înecaţi, 5 omorâţi cu arme  
28 Sculeni  100  
29 Slobodca  Aproximativ 350 Au fost nimiciţi evreii din 

Orhei  
30 Sărăteni  210  
31 Cepeleuţi  200 Împuşcaţi la 6 şi 7 iulie 1941  
32 Ciuciuleni  140  

33 Cernişeni  42 Posibil îngropaţi de viu  
34 Terebna  70  
35 Selişte  Aproximativ 100  
36 Petreni  50 11 persoane au fost împuşcate, 

alţii au fost legaţi cu sârmă şi 
înecate câte 5 persoane  

37 Sărata, Ciuluc, Albineţ, Rediu  
 

100 Au fost omorâţi nemilos în 
primele zile de război  
 

 
Până în prezent nu au fost stabilite detaliile nimicirii la Chişinău şi împrejurările lui a 15 – 20000 de evrei din 
Chişinău în primele zile de ocupaţie.  
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Tragedia Holocaustului – calea spre toleranţă 
Goncearova Tatiana 
Profesor de istorie 
Liceul Teatral Oraşenesc. 

Recomandată pentru lecţiile de istorie, activităţi extracurriculare, lecţii de dirigenţie în clase gimnaziale şi liceale. 
Obiective operaţionale: Elevii vor:  

1. Explica noţiunile istorice: toleranţa, egalitatea, genocidul, Holocaustul, extremismul, vandalismul 
monumentelor, conformismul social, neonazismul.  

2. Analiza poezia lui D. Maximovici  „Cosiţa copilului din Auschwitz” 
3. Completa harta de contur şi vor lucra cu harta Europei.  
4. Expune opinia proprie conform schemei victimelor Holocaustului.  
Metode şi procedee: 

1. Întrebările problematice 
2. Vizionarea dispozitivelor despre Holocaust, lagăre de exterminare, teoria nazistă de rasă. 
3. Brainstorming.  
4. Discuţie în grup.  

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor  
1. Activizarea 
5 min. 

Discută următoarele probleme:   
- Daţi exemple a celor mai importante 
acţiuni militare din secolul XX? 
- Care a fost motivul, în opinia voastră, 
a ciocnirii militare?  
Pe tablă: noţiunile sunt indicate în 
obiectivele şi definiţiile lor.  
Elevii citesc, explică noţiunile acestea.  
- Lupta pentru dominarea teritoriilor, 
influenţa în politica externă, intoleranţă 
şi lipsa de stimă a unuia faţă de altul.  
Discută şi descoperă sensul 
proverbului. Întoarcerea la istoria 
trecutului pentru a realiza importanţa 
momentului istoric, să învăţăm să 
răbdăm, toleranţa faţă de toţi, indiferent 
de rasă, gen, naţionalitate, religie.  

Răspund la întrebări  
 
 
- Primul război mondial  
- Al doilea război mondial  
- Focarele războiului din secolul XX 
  
 
 
 
- Cum înţelegeţi proverbul: „Istoria  este 
profesoara vieţii” 
 

2. Realizarea sensului  
20 min. 

Profesorul spune elevilor că la sfârşitul 
lecţiei de dirigenţie ei trebuie să 
răspundă la întrebarea: „Din ce motiv 
în prezent, la începutul secolului XXI, 
când lumea tremură de revoluţii, 
explozii naţionale, intoleranţă 
religioasă – suntem obligaţi să vorbim 
despre Holocaustul, care a nimicit 
6000000 de persoane”? Povesteşte 
despre politica antievreiască a 
Germaniei naziste, care realiza politica 
genocidului împotriva poporului 
evreiesc.   

Privesc dispozitivele despre teoria rasistă nazistă, 
măsurările „ştiinţifice” conform legilor naziste, fac 
cunoştinţă cu harta de contur, marchează pe harta 
Europei cele mai sângeroase lagăre de moarte, fac 
concluzii.  
 
Analizează poezia lui Dank Maximovici  
 „Cosiţa copilului din Auschwitz” 
Anexa nr. 1şi răspund la întrebările: 1) Ce te-a 
emoţionat cel mai tare î poezia aceasta? 2) Ce fel 
de sentimente a provocat poezia?  

3. Reflecţia 
15 min. 

Profesorul propune să explice teza: 
„Politica antievreiască în Germania – 
crimă împotriva umanităţii”. Afirmarea 
este corectă? Politica aceasta a atins 
interesele altor naţiuni? Prezintă 
diagrama victimelor Holocaustului 
35% de evrei (6000000); 30% de ţigani 
(200000 de persoane); 25 % de 
belaruşi.  
 Anexa nr. 2 
Profesorul propune să dea exemple de 
maltratare a oamenilor în lumea 
contemporană.  
 

Elevii, în baza cifrelor, faptelor, subiectelor 
vizionate, fac concluzii despre Holocaust, cât este 
de greu pentru istoria evreilor, dar şi pentru 
tragedia  întregii umanităţi, de ce este atât de 
important să ţinem minte evenimentele acestea de 
groază. Elevii explică, ce înseamnă să fii tolerant 
faţă de alţi oameni, indiferent de rasă, confesiune, 
naţiune şi alte distincţii. Lucrând în perechi, elevii 
spun ce trebuie de făcut ca evenimentele acestea să 
nu se mai repete, evenimentele care au dus cu ele 
viaţa milioanelor de evrei, analizează diagrama şi 
fac concluzii, răspund la întrebarea principală de la 
începutul lecţiei de dirigenţie: „De ce trebuie să 
vorbim despre Holocaust?”. Este de dorit ca 
fiecare elev să-şi expună opinia (câte o propoziţie).  
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4. Etapa finală 
5 min. 

Facem concluziile. Propune elevilor să 
compună reguli de comportament 
tolerant într-o lume modernă. Pentru a 
scrie un eseu, este nevoie de timp, 
aceasta poate fi şi tema pe acasă – să 
scrie 10 propoziţii „Cum eu înţeleg 
comportamentul tolerant”.  
 

Elevii lucrează în perechi, compun câte 2-3 reguli 
de comportament tolerant în familie, curte, 
societate.  
  

 
Anexele la tema: „Tragedia Holocaustului – calea spre toleranţă” 
Anexa nr. 1 
„Cosiţa copilului din Auschwitz” 
Toamna se schimbă cu vara, a cincea oară se schimbă  
Iar cosiţa fetiţei, subţire  de parcă o şopârliţă  
Stă în muzeul din Auschwitz – trăieşte şi nu moare. 
Degetele mamei au ars, dar totuşi se vede clar, 
Cum acelea degete au pregătit-o la drum, 
Ele înţepenesc sau cad în jos fără puteri,   
Şi o fundă neagră de presimţiri 
O împletesc în cosiţa subţire.  
Cosiţa e strânsă bine, nu se va despleti până-n seară,  
Fetiţa zâmbeşte vesel şi cu-ncredere,  
Fetiţa nu înţelege ce lacrimile mamei înseamnă.  
Iată călăii de gheaţă - bandele lor le văd bine 
Cosesc părul oamenilor şi-l adună în clăi mari. 
Cârlionţii uşori ai copiilor vântul în sus îi ridică,  
În căpiţe grele au clădit părul des a femeilor.  
De parcă lână tunsă, de parcă lână de oaie,  
În grămezi ei o aruncă şi cu picioarele o calcă.  
Văd ochii roşii mari ai oamenilor 
Văd bătrâne speriate şi bătrâni.  
Ceea ce nu exprimi cu cuvintele, toate le văd foarte bine: 
Focul creşte în sobă şi luminează călăii, 
Lopeţile lor lungite în sânge de copii,  
Corpurile reci ai copiilor ei le aruncă în foc. 
Văd cărunţeală rară, toată în brumă argintie,  
Şi alături ca o şopârliţă – cosiţa subţire a fetei, 
Văd ochişorii ei – mari, albaştri-albaştri.  
D. Maximovici  
(traducere pe limba Română Olga Singereanu) 
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Holocaustul – problemă istorică, socială şi spirituală în lumea contemporană. 
Goncearova Tatiana 
Profesor de istorie 
Liceul Teatral Oraşenesc. 

Recomandată pentru lecţiile de istorie, activităţi extracurriculare, lecţii de dirigenţie în clase gimnaziale şi liceale. 
Obiectivele lecţiei: 

1. Explicaţi semnificaţia terminilor istorici: Holocaust, neofascism, neonazism. 
2. Dezvoltarea capacităţilor de compunere a tabelului comparativ.  
3. Expuneţi-vă opinia proprie la tema dată. 
4. Argumentaţi comportamentul personal tolerant.  

Metode şi procedee: 
1. Demonstrarea materialelor video şi audio la tema Holocaustului.  
2. Lucru în echipe 
3. Lucru în echipe şi perechi 
4. Aplicarea legăturii de cauzalitate şi de cercetare  pentru comunicare 
5. Brainstorming  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor  
1.Activizarea  
5 min. 

Anunţă tema lecţiei, în baza materialelor lucrează cu clasa, 
repetă tema Holocaustului: 1) Ce înseamnă Holocaustul? 2) 
De ce Holocaustul este tragedia nu doar a poporului 
evreiesc? Profesorul propune să fie analizat citatul: 
„memoria despre Holocaust este necesară pentru ca copiii 
noşti să nu devină niciodată victime, călăi sau martori 
indiferenţi”. I. Bauer  
 

Lucrează împreună cu 
profesorul, îşi aduc aminte 
de materialul studiat 
anterior. Explică sensul 
citatului.  

2.Realizarea sensului 
25 min. 

Explică termenii – îi scrie pe tablă  
- neofascism 
- neonazism 
Propune să afle ideile lor politice în baza programelor lor, le 
propune să le examineze şi să răspundă la întrebările din 
tabelul nr. 1. Informaţia istorică nr. 1 şi nr. 2 
 

Se împart în trei grupuri. 
Fiecare grup primeşte câte 
un criteriu, face cunoştinţă 
cu programele şi metodele 
de luptă, completează 
tabelul, face concluzii, şi 
toate grupurile determină 
şi notează trăsăturile 
specifice.  

3.Reflecţia 
10 min.  

În baza tabelului, propune să determine trăsăturile generale 
ale programelor, să determine pericolul de existenţa lor 
pentru omenirea modernă.   
 
 

Lucrează în perechi, îşi 
expun propria opinie, 
determină orientarea lor 
antiumană şi extremistă  

4.Etapa finală 
5 min. 

Face concluzii, vorbeşte despre importanţa temei date, 
propune elevilor să se expună la tema lecţiei: „Pericolul de 
reînviere a Holocaustului” 
 (3-5 propoziţii) 
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Anexe la lecţie: „Holocaustul – o problemă istorică, socială şi spirituală în lumea modernă” 
Tabelul nr. 1 
Criterii  Neofascism  Neonazism  
Direcţiile principale  MSI (mişcarea socialistă italiană) 

„ultra” americani (partidele americane 
naţionale) 
Fascismul tradiţional (Germania). PPN 
(partidul popular naţional, Rusia) 

Uniunea Slavonă, Formatul-18, etc. „Skinhead” 
(Rusia), frontul britanic naţional  
 

Programul politic  Predispoziţia extremismului politic, 
reînvierea mişcării fasciste, 
naţionalismul, şovinismul, rasismul, 
regimul dreptului autoritar în ţară  
 

Negarea Holocaustului. Folosirea doctrinei 
naziste: şovinism, rasism, fascism, xenofobie, 
homofobie, antisemitism.  Continuitatea 
programelor organizaţiilor fasciste în perioada 
celui de al doilea război mondial  

Metodele de luptă  Formele teoretice de activitate, 
extremismul politic, folosirea atribuţiilor 
fasciste şi ritualelor, demagogia socială 
şi naţionalistă.   
 

Acţiunile teoretice, ostilitatea faţă de umanism, 
aplicarea metodelor violente de luptă.  
 

Trăsături specifice   Orientarea la naţionalitate, naţiune ca la 
o putere generală mobilă de dezvoltare a 
societăţii umane. Concurenţa între 
fascismul fundamentalist şi cel nou   
 

Lupta cu „neoamenii” evrei, ţigani, negri, adică 
ne-arieni, la fel şi cu homosexualii, narcomanii. 
Simbolica fascistă (crucea celtică, chipiu din 
materie de blugi – tip de chipiu SS). Salutarea 
„Heil Hitler!” 
 

 
Informaţia istorică nr.1 

Neofascismul — este un termen folosit pentru marcarea unor organizaţii şi mişcări drept extremiste în 
unele ţări ale lumii, care conform ideilor lor sunt succesorii organizaţiilor fasciste. Neofasciştii tind spre 
extremismul politic, folosesc  forme teroriste de activitate. Ei de multe ori tind să se delimiteze de mişcările fasciste 
din trecut care au fost compromitate, neofasciştii arată în practică legătura lor ideologică-politică cu formele 
fascismului, care s-au format între cele două războaie mondiale. Cele mai distincte trăsături neofasciste ale multor 
fluxuri politice şi organizaţii, sunt naţionalismul radical, şovinismul, rasismul, critica din poziţiile extremismului de 
dreapta a guvernului, aplicarea metodelor violente, teroriste de luptă politică. Neofascismul este ostil umanismului, 
cultivă iraţionalismul, adesea foloseşte atribute fasciste (svastică, uniformă neagră, fascie, etc.).  Folosind metode 
modificate a demagogiei sociale şi naţionaliste, neofasciştii încearcă să cuprindă o parte a populaţiei, care s-a abătut 
de la condiţiile obişnuite de viaţă. Termenul neofascism a apărut pentru prima dată în Italia după ce s-a terminat cel 
de al doilea război mondial şi ţinea de încercările de a reînvia mişcarea fascistă într-o măsură oarecare. Partidul 
„Mişcarea Socială Italiană” (MSI) ( ital. "Movimento sociale italiano" — MSI) a fost cea mai mare organizaţie a 
italienilor radicali de extremă de dreapta un timp îndelungat, care a fost fondată în 1946 şi numită în memoria 
Republicii sociale italiene, create de Mussolini la sfârşitul războiului. Partidul tindea să obţină reabilitarea regimului 
fascist, a inclus în componenţa sa funcţionarii precedenţi. Din 1994 partidul acesta se numeşte „Alianţa Naţională” 
şi treptat renunţa la practica extremismului radical. Dar în anii 50-80 în partid existau multe grupări şi fracţiuni de 
caracter profascist deschis. De exemplu, una din ele se numea „nazistă”. Din motiv că MSI era obligată să activeze 
în limitele democraţiei parlamentare, elementele cele mai radicale au început să plece din ea, formând organizaţiile 
sale neofasciste. Scopul principal al grupărilor, printre care, numim şi „Ordinea nouă”, „Lupta populară”, „Frontul 
naţional”, „Roza vânturilor”, „Grupul de acţiune Goebbels”, „Ordine neagră”, „Comanda de acţiune Mussolini” 
constata în destabilizarea vieţii sociale şi politice din Italia, realizarea  loviturii de stat şi stabilirea regimului drept-
autoritar. În limitele „strategiei de intensitate” neofasciste ei au organizat câteva acte teroriste mari. Deci, la 12 
decembrie 1969 în piaţa Fontana din Milano a fost explodată încăperea băncii, în care au suferit 16 persoane, în 
august 1974 ei au aruncat o bombă în participanţii partidelor de extremă stânga în Brescia, au decedat 9 persoane, în 
aceeaşi lună au decedat încă 12 persoane în urma unei explozii în trenul expres „Italicus”. Cea mai mare crimă a 
neofasciştilor italieni a fost explozia gării din Bologna în luna august 1980. În urma acestui act terorist au decedat 
80 de persoane şi mai mult de 200 de persoane au fost rănite.  O varietate specifică a neofascismului o constituie 
organizaţiile „ultra” americane (Organizaţia John Birch, partidul nazist american, etc). Organizaţiile neofasciste 
activau şi activează în Germania, Marea Britanie, Franţa, Austria, SUA şi alte ţări de vest. Unele grupări neofasciste 
au caracter internaţional. De exemplu, aşa numitul „Partidul european al muncitorilor”, activistul căreia la 28 
februarie 1986 l-a omorât pe liderul social-democraţilor suedez, premier-ministrul Suediei Olof Palme. În prezent 
mişcarea neofascistă, care a apărut de la început în Europa de Vest, iar apoi a trecut şi în alte ţări, s-a destrămat în 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_sociale_italiano
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două părţi. Una din ele – fascismul tradiţional, adică devotamentul formelor vechi, liderilor, afirmaţiilor, valorilor, 
concluziilor, etc. În Germania ei îl slăveau pe Hitler, SS, încercau să-i motiveze politica. În Italia ei încercau să-l 
slăvească pe Mussolini, tradiţiile fascismului Italia. În Europa de Vest mişcarea practic a dispărut. A apărut 
fascismul „modernizator” („revizionist”), care se îndepărta de predecesorul său, şi care admitea critica fascismului 
„clasic”, dar a păstrat unele trăsături genetice: orientarea spre naţionalitate, naţiune ca o invariantă şi o forţă majoră 
motrice de dezvoltare a societăţii umane şi neacceptarea a tot ce nu intră în noţiunea de naţiune, încercarea de a 
rezolva întrebările sociale în limitele acestor valori.  Direcţia aceasta a câştigat în rezultatul concurenţei între 
fascismul tradiţional, fundamental şi cel nou. În anii 1990-2000 în Rusia au apărut multe organizaţii fasciste şi semi-
fasciste, oficial înregistrate şi nelegale. Următoarele organizaţii se referă la cele neofasciste:   

• Partidul naţional popular  
• Uniunea naţională populară  
• Alianţa slavonă  
• Mişcarea împotriva imigrării ilegale  

Partidul Naţional Popular (PPN) – partidul politic de extremă de dreapta din Rusia, fondat de către 
Alexandr Ivanov – Suharevskii la 12 decembrie 1994 ca o mişcare a naţionaliştilor populari. Liderul ei – Alexandr 
Ivanov – Suharevskii. Publicaţia principală a partidului este revista „Eu sunt rus”, fondată la sfârşitul anului 1997. 
Unitatea naţională rusă (UNR, „barcaşovţî”) – este o organizaţie radicală de extremă de dreapta patriotică semi-
militară, fondată de către Alexandr Barkaşov. Partidul se deosebeşte prin formele radicale ale naţionalismului rus 
ortodox şi antisemitism. Alianţa Slavonă – este o organizaţie social-politică interzisă pe teritoriul Federaţiei Ruse, 
fiind una extremistă. Scopul ei este de a crea Rusia la putere cu o naţiune de titlu şi cu drept de autodetrminare 
naţională a poporului rus. Mişcarea împotriva migraţiunii ilegale (MÎMI) – este o uniune naţionalistă. Scopul ei este 
lupta cu migraţiunea ilegală în Rusia. A fost recunoscută drept extremistă de către judecătorie şi a fost interzisă în 
luna aprilie 2011, la 9 august 2011 hotărârea a intrat în vigoare.   

Informaţia istorică nr. 2 

Neonazism - (gr. νέος— nou, nazism) — denumire generală a ideologiei mişcărilor politice sau sociale, 
care au apărut după cel de al doilea război mondial, care confesau idei naţional-socialiste sau care le erau apropiate 
lor. Neonazismul preia elementele doctrinei naziste, inclusiv şovinismul, fascismul, rasismul, xenofobia, homofobia 
şi antisemitismul. Negarea Holocaustului este o trăsătură tipică a lui, la fel ca şi exemplul de folosire a atribuţiei 
naziste şi idealizarea lui Adolf Hitler. Aceasta ţine de ridicarea naţionalismului alb şi mişcărilor „Skinhead” în 
multe ţări ale lumii. În ţările în care în perioada celui de al doilea război mondial au existat mişcările naţional-
socialiste şi fasciste (de exemplu, partidul naţional-socialist al muncitorilor în Germania, Ustaşi în Croaţia,  Partidul 
Crucilor de Săgeţi în Ungaria, etc), organizaţiile moderne neonaziste se consideră urmaşii lor. Mulţi neonazişti 
folosesc simbolica crucii celtice, de Malta sau  svastica. Salutarea folosită de neonazişti Sieg Heil! este interzisă în 
multe ţări ale lumii. Uneori putem auzi (sau citi) de la neonazişti o salutare cifrată „Heil Hitler!” în varianta cu cifre 
88 sau o variantă – 14/88. Numărul 88 este o salutare codată „Heil Hitler!”, deoarece „H” este litera a opta în 
alfabetul latin. Numărul 14 înseamnă paisprezece cuvinte ale ideologului american neonazist David Lane “We must 
secure the existence of our people and a future for White children”. În Rusia discipolii socialismului naţional sunt 
următoarele organizaţii: Uniunea Slavonă, Comunitatea naţional-socialistă, Mad crowd, Shulz-88, Format-18. 
Câteva zeci de partide din lume se consideră discipolii mişcării naţionale socialiste. În anii 60 a apărut mişcarea 
neonazistă a tineretului „Skinhead”. Mişcarea a apărut în anul 1982 ca rezultat al agitaţiei politice a liderului rock-
grupului Skrewdriver (care în continuare a devenit una de cult pentru „Skinhead” - Ian Stuart Donaldson şi 
organizaţiei neonaziste britanice „Frontul Naţional britanic”. Anume atunci a fost împrumutată pentru prima dată 
crucea celtică ca simbol al mişcării şi a fost formată imaginea celor „Skinhead” după chipul cruciaţilor, soldatul 
Războiului Sfânt (engl. Racial Holy War), care luptau împotriva „neoamenilor” – evreilor, ţiganilor, negrilor şi 
altor, adică tuturor nearienilor, în general, împotriva imigranţilor numeroşi din ţările a treilea, homosexualilor, 
narcomanilor şi tineretului de extremă de stânga. Chipul acesta a fost foarte popular în mişcarea neonazistă şi în 
scurt timp au apărut şi fluxuri asemănătoare în Europa şi SUA. Pe teritoriul post-sovietic subcultura „nazi-skinhead” 
a apărut pentru prima dată în ţările Baltice la sfârşitul anilor 1980. Mulţi din ei se mândreau cu rudele, care au luptat 
în Waffen-SS împotriva URSS. Mulţi din „nazi-skinhead” purtau chipiuri speciale din materie de blugi, care 
semănau cu chipiurile SS. În anii 1990, după destrămarea URSS subcultura „nazi-skinhead” a intrat şi în Rusia. 

 
 
 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Partea II 
 Elaborările metodice ale activităţilor extracurriculare la tema „Istoria 

Holocaustului şi lecţiile de toleranţă” 
Activitatea extracurriculară cu elevii claselor primare 

 
Fiecare persoană are nume... 

Şlaen Dorina. 
Discuţia cu copiii de la 9 la 10 ani  
Noi începem discuţia cu o povestire despre ceea cum mulţi ani în urmă, când străbunicele şi străbunicii 
dumneavoastră numai s-au născut, la putere în Germania au ajuns naziştii care au declarat că evreii sunt de rasă 
inferioară, oameni defectuoşi care urmează să fie nimiciţi.  
Punem întrebări: „Putem vorbi despre naţionalităţi bune şi rele?”, „Care este atitudinea noastră faţă de oamenii care 
pledează insultarea sau omorârea persoanelor, oamenii care nu ne plac nouă?”... Copiii singuri formulează idea 
despre criminalitatea regimului care declară lipsa de umanitate. Noi arătăm pozele copiilor cu numere aplicate pe 
mâini cu cerneală specială care nu se ştergea.  Noi povestim despre faptul precum că pentru lichidarea evreilor au 
fost create lagăre de exterminare în care mii de bărbaţi şi femei, tineri, persoane în vârstă, şi chiar şi copiii au fost 
arşi în crematorii şi omorâţi camere de gazare, vina cărora era doar în ceea că ei erau evrei. Înainte de aceasta ei 
erau umiliţi, suprimaţi, erau depuse eforturi de ai lipsi de demnitatea omenească. Evreii aduşi în lagăre erau 
dezbrăcaţi, perchiziţionaţi în mod umilitor, părul de pe cap era bărbierit. Iar apoi cu un pix special metalic cu 
cerneală albastră era aplicat un număr care nu putea fi şters. Oamenii privaţi de tot, erau lipsiţi şi de ultimul lucru – 
de nume. Ei erau obligaţi să răspundă nu la numele lor, dar la numărul aplicat pentru totdeauna. Numărul acesta, şi 
nu numele personal, ei erau obligaţi să-l rostească la apelurile la care ei erau adunaţi dimineaţa şi seara. Persoanele 
acestea care nu au nici nume – nu erau oameni în faţa călăilor care nu mai aveau milă faţă de ei când îi trimeteau la 
moarte. Citim poezia poetesei israeliene Zelidei tradusă de către băştinaşul nostru  E. Bauh (traducere pe limba 
Română Olga Sîngereanu):  
Fiecare din noi are-un nume,  
Dat de Dumnezeu  
Şi dat de mamă şi de tată.   
Fiecare din noi are-un nume,  
Care îi dăruie demnitate,  
Zâmbet şi trup diferit.  
Fiecare din noi are-un nume,  
Dat de munţi, 
Şi de pereţii lui.  
Fiecare din noi are-un nume,  
Dat de zodii cereşti, 
Şi dat de vecini.  
Fiecare din noi are-un nume,  
Dat de păcatele lui, 
Şi dat de dorinţele lui.  
Fiecare din noi are-un nume,  
Dat de duşmanii lui,  
Şi dat de dragostea lui.  
Fiecare din noi are-un nume,  
Dat de sărbătorile lui, 
Şi dat de profesia lui.  
 
Poetul italian Primo Levi care a supravieţuit în lagăr scria: „Ne-au luat îmbrăcămintea, încălţămintea, chiar şi părul 
nostru... Ei ne iau şi numele nostru; dacă dorim să-l păstrăm, atunci e necesar să găsim suficiente eforturi ca după 
acest nume să rămână ceva de la noi, aşa cum am fost”. Curajul persoanelor care au supravieţuit constă în ceea că ei 
au păstrat în ei omenia şi ne-au spus numele celor persoane care au ars în focul Holocaustului. Anual în Israel şi în 
toată lumea sărbătorind ziua catastrofei şi eroismului, noi nu numai ne aducem aminte de un număr groaznic de 
persoane omorâte – 6 milioane, dar în acelaşi timp încercăm să ne aducem aminte de numele fiecărei persoane care 
a murit doar din cauza că era evreu.  
 
Fiecare din noi are-un nume,  
Dat de mare, 
Şi dat de moarte.  
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Privim poza... 
 
Dorina Şlaen 
Discuţia cu copiii de la 9 la 
10 ani 
Povestim că pe poza aceasta 
sunt fotografiaţi copiii care 
în luna mai anului 1941 au 
absolvit clasa a 5-a din una 
din şcolile din or. Lozova, 
Ucraina de Vest. Într-o lună 
ei s-au ciocnit cu o tragedie. 
Fasciştii au ocupat oraşul. 
Sufereau toţi, nu numai 
copiii evreieşti erau osândiţi 
la moarte. Ţeţilia Prjiluţka de 
origine poloneză îşi aduce 
aminte de colegii săi de clasă 
Citim  
  „Priviţi feţele copiilor de 
pe aceasta fotografie. Ei sunt bucuroşi – se apropie vacanţa... Cele mai bune prietene erau Roza şi Clara. Ele sunt 
în centru. Roza era o fată foarte serioasă. Ea purta cosiţe legate în formă de doi covrigei, care erau legate cu 
cordele. Ea era prima la matematică şi mereu îi ajuta pe ceilalţi. Când mergeam la excursii ea aducea chifle 
gustoase pentru toţi.   Alături de ea este prietena ei Clara. Părul ei creţ era împletit în cosiţe scurte. Îi plăcea să-i 
amuze pe toţi. În clasa noastră mai învăţa încă o fată Clara, tăcută, harnică, o fată foarte bună. Ea stă la perete. 
După ea stă Moişe cu un guleraş alb răsfrânt . El mereu purta astfel de cămăşi. El adesea sprijinea capul cu mâna, 
gândindu-se la întrebare şi profesorul spunea: „Moişe, sunt sigur că tu deja ştii”. Şi el într-adevăr ştia. Sonea stă 
din urmă, din stânga – ea era unicul copil în familie, mereu frumoasă, îngrijită. Ea mergea la lecţii zâmbind şi 
dansând. Cu noi la fel a învăţat şi Sara – în poză ea e pe dreapta cu păr roşcat aprins. Foarte timidă. Au mai fost 
încă doi elevi – un băiat şi o fată – dar am uitat numele lor... Când au venit germanii toţi copiii evreieşti care au 
fost pe poza aceasta şi în general toţi evreii din şcoala noastră împreună cu părinţii, fraţii şi surorile au fost 
evacuaţi în afara oraşului într-o carieră şi au fost împuşcaţi. A murit aproximativ o treime de locuitorii oraşului 
nostru. Doar patru persoane de origine evreiască au supravieţuit: tata cu fiul, care s-au ascuns undeva pe mlaştini 
cu mulţi kilometri departe de oraş, şi Şmuţ cu mirele ei, pe care mama mea i-a ascuns în beci. Ei au stat acolo un 
an şi jumătate, mama le aducea mâncare şi nu a povestit nimănui despre ei, nici tatălui nostru. Ei au trecut printr-o 
tragedie mare în acest beci. Ei au dat naştere unui copil mort. Acolo şi l-au înmormântat”.  
Rugăm copiii să se gândească puţin: „În 1941 copiii aceştia aveau câte 10-11 ani, erau puţin mai mari ca voi. Câţi 
ani ei trebuiau să împlinească acum? Vă imaginaţi că ei puteau deja să aibă strănepoţi de vârsta voastră? Ce puteau 
ei deveni dacă nu mureau doar din motiv că erau evrei? Câte vieţi pierdute au fost în toată Europa ocupată de 
nazişti?” În special atragem atenţia la comportamentul mamei Ţeţiliei. Ea a riscat nu doar cu viaţa ei, salvând tinerii 
aceştia. Ea a pus în pericol toată familia sa. Povestim despre ceea că poporul evreiesc este recunoscător acestor 
oameni pentru ceea cum ei stimează drepţii între popoare.  
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Jurnalul Annei Frank 
Lectură comentată cu copiii de la 9 la 10 ani   
 
Noi sigur înţelegem că elevilor claselor primare le este greu să 
citească cartea aceasta. Povestind despre ea, încercăm doar să 
redăm o soartă din celea şase milioane. Aflându-se în refugiu 
fetiţa a scris istoria sufletului său. Condiţiile erau neobişnuite, 
dar şi fetiţa era neobişnuită, ca şi colegii săi, doar posibil că 
puţin mai fină şi talentată decât ceilalţi. Jurnalul ei ne 
mărturiseşte despre o epocă groaznică, deşi ea nu a încercat să 
documenteze ceva. Ea nu scria carte...   
„Pentru o fată ca mine e ceva neobişnuit să scriu un jurnal.  
Şi nu doar din motiv că până acuma eu nu am scris nici o 
dată aşa ceva, mie îmi pare că mai târziu nici eu, nici alte 
persoane nu se vor interesa de mărturiile unei eleve de 
treisprezece ani. Dar în realitate acestea nu sunt atât de 
importante, eu pur şi simplu doresc să scriu şi nimic mai 
mult – să povestesc absolut despre tot ce am eu pe suflet” – 
aceasta este prima înscriere.  
Anna Frank s-a născut în anul 1929 în Germania, într-un oraş 
mare şi frumos, Frankfurt pe Main. În 1933 la putere au venit 
naziştii. Ei creau condiţii insuportabile pentru evrei, îi obligau 

să emigreze. Otto 
Frank împreună cu 
familia s-a mutat în 
Olanda, unde 
situaţia era liniştită. 
Poza aceasta a fost 
făcută în 1935 pe o stradă din Amsterdam. Anna a împlinit şase ani (ea 
este fără cordeluţă pentru păr). Dar în mai 1940 naziştii au ocupat Olanda. 
A început încălcarea drepturilor oamenilor. De la început nu exista pericol 
pentru viaţă. Familia Frank, destul de bogată, şi-a permis să sărbătorească 
ziua de naştere a fiicei mici – Anna. Printre cadouri era un caiet în 
pătrăţele, care apoi a devenit vestit. Anna a început să scrie un jurnal. Un 
simplu jurnal de fată.   
 

 
Iată ce a scris Anna la 21 iunie: „Relaţiile cu 
toţi învăţătorii sunt bune... Meneer 
Keessing, matimatician - corifeu, o perioadă 
oarecare era supărat pe mine, deoarece eu 
vorbesc foarte mult. El îmi făcea multe 
observaţii, apoi în calitate de pedeapsă mi-a 
spus să scriu o compunere cu tema 
“Palavragioaică”. […] Eu tot mă gândeam, 
mă gândeam, şi apoi mi-a venit o idee bună, 
am scris trei pagini şi eram tare bucuroasă. 
Eu demonstram că femeile iubesc să 
vorbească şi că eu o să încerc să mă abţin 
puţin, dar totuşi niciodată nu o să mă 
dezvăţ, şi este practic imposibil să te lupţi cu 
ereditatea. Menner Keesing a râs mult citind 
argumentele mele, dar când la lecţia 
următoare eu iarăşi am început să vorbesc, 
el mi-a dat să scriu a doua compunere. De 
data aceasta tema era „Palavragioaică 
neisprăvită”. Am scris-o şi Keesing nu putea 
să se plângă. La a treia lecţie el iarăşi s-a 
înfuriat din cauza vorbelor mele: „Anna 
Frank ca pedeapsă pentru atâtea vorbe – 
compunere cu tema „Mac-mac-mac” – a 
spus iuffrau*1 Raţă”. Clasa râdea în 
hohote. Eu la fel râdeam, deşi capacităţile 
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mele în domeniul trăncănelii au fost epuizate. Trebuia să găsesc ceva original. Prietena mea (meneer – în 
olandeză – adresare la bărbat, iuffrau – adresare la doamnă) Sanna a propus să scriu compunere în versuri.  
Versurile erau excelente! Se vorbea să despre mama-raţă, tata-lebădă şi trei răţuşte pe care tata ia ciuguliţi până 

la moarte, pentru că ei măcăiau prea 
mult. Lui Keesing i-a plăcut gluma. De 
atunci eu puteam să vorbesc cât 
doream... 
 
Dar fetiţa înţelegea totul - în trei zile ea 
scrie că ea din motiv că este evreică nu 
are dreptul să meargă cu tramvaiul. Iar 
peste o săptămână scrie discuţia cu tata, 
care îi explică că familia trebuie să se 
ascundă, ei nu vor avea posibilitatea să 
iasă afară, vor fi izolaţi de lume. Aşa 
trebuie, în alt caz vor fi pedepsiţi cu 
moarte. Arătăm poza şi încercăm să 
ajutăm copiii să-şi imagineze ce 
înseamnă să trăieşti doi ani izolaţi. A 
început viaţa în refugiu, acolo erau 
câteva familii. Anna descrie relaţiile 
între oameni uneori cu umor, uneori 
foarte serios. Ei ascultă radioul şi fetiţa 
este la curent cu acţiunile îngrozitoare 
ale fasciştilor. Dar totuşi ea este fetiţă, 
uneori îi este trist şi uneori vesel fără 
nici un motiv: „Dimineaţa am început să 

râd, să a râd fără motiv” – scrie ea în februarie 1944. Dar pentru râs sunt foarte puţine motive! Olandezii îi ajutau să 
se ascundă în refugiu. Ei erau oameni nu numai buni la inimă, dar şi curajoşi. Iată o înscriere de la 25 mai 1944: 
„Dimineaţa a fost arestat Van Huven, în casa lui se ascundeau doi evrei. 
Noi am fost şocaţi, încă doi evrei erau pe cale de moarte, era periculos şi 
pentru Van Huven”. Ultima înscriere în jurnal a fost pe data de 1 august 
1944. La 4 august ei au fost arestaţi conform unei denunţ şi în câteva zile 
au fost trimişi în lagărul din Vesterborg, apoi în lagărul de exterminare 
Auschwitz. Acolo a murit mama Annei -  Edit Frank. Fiind la curent că 
armata sovietică se apropie de Auschwitz, naziştii evacuau în grabă 
persoanele pe care încă nu au reuşit să le nimicească. Anna şi sora ei 
Margo au ajuns în lagărul Bergen-Belsen. Condiţiile erau groaznice: frig, 
foame, boli. Surorile au murit la începutul lunii martie 1945, iar pe 12 
aprilie englezii au eliberat lagărul de exterminare. Din toată familia ca 
printr-un miracol a supravieţuit doar tata. După eliberarea lagărului 
Auschwitz Otto Frank s-a întors în Amsterdam. În casa unde timp de doi 
ani s-a ascuns familia, prieteni olandezi au păstrat caietul – tot ce a rămas 
de la o fetiţă drăguţă, veselă, talentată... În 1947 el pentru prima dată l-a 
editat ca o carte. De atunci au fost încă multe ediţii în diferite limbi. Cartea 
aceasta a devenit un monument pentru milioane de copii evreieşti care au 
murit în ghetouri şi lagăre de exterminare. O să creşteţi şi o să citiţi „Jurnalul Annei Frank”. Voi veţi fi acei adulţi 
care nu vor permite să moară copiii.   
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Janusz Korcyak –alături de copii 
 
 
Discuţia cu copiii de la 10 la 11 ani  
Arătăm copiilor pozele lui Henryk Goldszmit în vârstă de 10 ani şi unul dintre ultimele portrete. Sunt imaginile unei 
persoane. Iar între ele este o viaţă întreagă. O viaţă mare a unui om destins... Băiatul Henryk Goldszmit, se vede 

după poză, este bun şi 
visător. El a început să 
înţeleagă că lumea 
înconjurătoare este 
nedreaptă, că nu toţi 
copiii care îl 
înconjoară au un loc 
cald şi trăiesc în bună 
stare, au cărţi 
interesante şi profesori 
deştepţi. El a citit mult 
şi a simţit foarte 
timpuriu că poate fi 
poet. Primul succes a 
fost la concursul 
tinerilor dramaturgi, pe 
când el era student la 
facultatea de medicină 
a Universităţii din 
Varşovia. Conform 
condiţiilor concursului 
compoziţiile trebuiau să fie prezentate cu pseudonime. Henryk 
care iubea mult literatura poloneză, îşi alege numele unui erou a 
scriitorului Ignacy Kraszewski - Janasz Korczak. În timpul 
culegerii a fost emisă o greşeală de tipar.  
 
 
Aşa a intrat în literatură şi apoi în istorie numele lui Janusz 
Korczak. Încă fiind student el a început să lucreze la un spital 

de copii. De atunci Janusz Korczak – medic şi Janusz Korczak – scriitor şi-a dedicat viaţa sa copiilor. Mai mult ca 
atât, el a devenit pedagog. Când în Varşovia au fost organizate case pentru copii, de la început evreieşti, apoi 
polonezi, el a devenit conducătorul ambelor. Casele acestea de copii erau neobişnuite. În ele erau organizate 
judecătorii, care acţionau în baza constituţiei. Însuşi Korczak a fost judecat de trei ori şi a fost achitat. Viaţa din 
casele acestea se supunea consiliilor. Erau permise bătăile – dueluri originale conform unor reguli anumite: 
egalitatea puterilor, interdicţia de a folosi obiecte periculoase... Erau răspândite pariurile – înţelegeri ascunse pe care 
Korczak le încheia cu copilul care dorea să scape de un obicei rău, de exemplu să vorbească urât. In caz că el putea 
să nu vorbească urât într-o perioadă stabilită din timp, el câştiga pariul şi primea un cadou – dulciuri, iar în caz că 
pierdea – cadoul îl primea Korczak. Copiii editau un ziar... Lucrul pedagogic nu l-a împiedicat pe Korczak să scrie. 
Din contra. El a introdus observaţiile sale după viaţa copiilor în istoriile şi povestirile sale. Citiţi neapărat istoria-
povestea neobişnuită „Împăratul Matiuş Primul”, o carte foarte bună, veselă... cu un final tragic... Eroul ei băiatul – 
împărat vede absurditatea şi cruzimea, încearcă să-l facă bun şi, dar a suferit înfrângere.  
 
1 Discuţia aceasta este prevăzută pentru copii diferiţi. Nu doar cu cei care participă în pregătirea compoziţiei 
scenice şi înainte de demonstrarea ei.  
 
Citim din epilog: „Ei îl duc pe Matiuş. El merge în mijlocul străzii în cătuşele sale de aur. Străzile sunt protejate 
de trupe. Iar după soldaţi s-au adunat locuitorii capitalei. Ziua era frumoasă. Lucea soarele. Toţi au ieşit în 
stradă pentru a vedea pentru ultima dată regele lor. Mulţi din ei plângeau. Dar Matiuş se străduia să nu vadă 
lacrimile lor. Aşa el putea merge mai uşor la locul de execuţie. Persoanele care îl iubea pe Matiuş, tăceau, 
deoarece se temeau să arate dragostea şi stima lor faţă de duşmani. Şi ce puteau ei striga...? Dar strigau 
alcoolicii şi vagabonzii: „Ooo! Plângi Matiuş? Apropie-te, o să-ţi ştergem năsucul!” Matiuş a ridicat capul ca 
toţi să vadă că ochii lui sunt uscaţi, doar genele erau încruntate. El se uita la cer, la soare...”   

Citim propoziţiile acestea şi ne uimim cum o persoană poate prezice soarta lui. Totul a fost în felul 
următor. La începutul războiului el era medic militar. Când naziştii au intrat în Varşovia, ei au obligat toţi evreii să 
poarte semne de distincţie – o bandă albă cu steaua albastră lui David. Korczak era unicul care nu a respectat 
ordinul acesta. El continua să poarte vestonul ofiţerului armatei poloneze, doar că a scos doar decoraţiile de ofiţer.  
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In luna noiembrie anului 1940 în Varşovia a fost creat un 
ghetou. „Casa de copii” în pofida protestelor lui Korczak a fost 
transferată acolo. El încearcă să creeze condiţii normale de existenţă în 
situaţia de groază: copiii învăţau, lucrau, puneau spectacole, funcţionau 
organele de rezistenţă... Dar tragedia era inevitabilă. La 22 iulie 1942 
când a început deportarea planificată a evreilor din ghetouri în lagărele de 
exterminare. Korczak era conştient de acest fapt. Despre acest fapt se ştia 
şi în afara ghetoului. Polonezii – prietenii lui Korczak l-au ajutat să 
obţină acte cu ajutorul cărora el avea dreptul să plece din ghetou. Dar 
cum el putea să abandoneze copiii? Este cunoscut răspunsul lui 
scriitorului polonez Igor Neverli: „Nu vei lăsa copiii tăi în boală, 
disperare, pericol. Iar eu am două sute de copii”. În două săptămâni, la 5 
august cartierul unde era situată „Casa de copii” a fost înconjurat de către 
nazişti. Două sunete de  fluier ascuţite şi ţipete îngrozitoare: „Toţi evreii 
să iasă afară!” – au dat start acţiunii. Copii coborau jos şi erau grupaţi 
câte cinci. Era o zi caldă de august. Coloana de copii în capul căreia era o 
persoană în vârstă, dar care nu a fost învinsă (cum menţionează martorii) 
mergea mândru pe străzile oraşului umilit. Ei mergeau la moarte. 
Mergeau aşa că poliţaii le dădeau cinstea involuntar. Mergeau sub steagul 
său pe care era imprimată o crenguţă de trifoi. În faţă mergea un domn în 

vârstă cu o fetiţă în braţe. Germanii erau uimiţi: „Cine este el?”. Existau două versiuni ale ultimelor minute înainte 
ca  Korczak şi copiii lui au fost suiţi în vagoane şi trimişi la moarte. Conform unei versiuni un ofiţer SS s-a apropiat 
de Korczak şi i-a dat un document conform căruia el putea pleca, dar fără copii. Conform altei versiuni când copiii 
erau deja în vagon, unul din ofiţerii germani l-a cunoscut pe Korczak, ştiind că el este autorul cărţilor care lui îi 
plăceau tare în copilărie şi i-a propus să iasă din vagon. „Iar copii?” – a întrebat Korczak. „Copiii vor pleca, iar 
dumneavoastră puteţi rămâne”. „Greşiţi, nu toţi oamenii sunt mizerabili”, şi s-a întors la copii. În 1982 în Varşovia a 
instalat un moment care a memorizat actul de curaj al marelui om Janusz Korczak.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



96 
 

Activitatea extracurriculară cu elevii claselor gimnaziale 
 

Legile antisemite pe teritoriul a celui de al Treilea Reich şi României (1938-1944) 

Lecţia a fost elaborată de către expertul pentru Programe Educative Internaţionale şi directorul Centrului de 
Training „Casa Anei Frank”, Barry van Driel.  
Adaptată şi completată de Chira Creiderman, coordonatorul Clubului de Toleranţă.  
Descrierea: Lecţia dată este prevăzută pentru lucru cu copiii claselor mari, studenţii, profesorii, reprezentanţii 
sectorului ONG.  
Vorbind despre cauzele care au adus la aceea ca Holocaustul să fie posibil, la sigur, menţionăm starea economică a 
ţării în perioadă interbelică, antisemitismul, care s-a întors înapoi datorită propagandei, ideologiei care a stat la baza 
politicii de stat în anii 1930-1940, totalitarismului şi cultului lui Führer, principiului neamestecului altor ţări şi alte 
motive.  
Mai apare o întrebare: Care a fost poziţia civilă a cetăţenilor simpli germani? Ce s-a întâmplat cu o populaţie 
civilizată, cum a putut ea admite aşa ceva? Devine important încă un aspect: baza legislativă, pusă în funcţiune de 
către un şir de legi antievreieşti, aprobate începând cu martie 1933 şi până în februarie 1945.   
În timpul procesului de judecată asupra lui Eichman la Ierusalim, avocatul lui Robert Servatius, a apărat poziţia 
conform căreia clientul se considera pe el însuşi vinovat: „Vinovat în faţa lui Dumnezeu, dar nu în faţa legii”; care, 
conform normelor juridice existente în timpul nazismului, nu a săvârşit nimic ilegal, el este acuzat nu pentru crimă, 
dar „pentru legile adoptate de stat”, care nu se supun jurisdicţiei altui stat (par in parent imperium non habet*), 
obligaţiunile lui sunt de a se supune legilor date şi că, conform celor spuse de Servatius, el a comis acţiuni „pentru 
care în caz de victorie el va fi decorat, iar în caz de înfrângere va fi trimis la ghilotină” (1).  
În cursul Tribunalului Militar Internaţional din Nuernberg asupra infractorilor militari germani, poziţia inculpaţilor 
era similară: „Noi nu am omorât, noi am urmărit litera legii”    
În cadrul lecţiei noi vom face cunoştinţă cu legile antievreieşti, adoptate de către Germania nazistă şi vom vedea, 
pas cu pas cum populaţia evreiască şi-a pierdut drepturile sale, şi cum pas cu pas naţiunea a fost îndepărtată de 
societatea germană, cum ar fi de ales neghina de grâu.  
În ataşament aveţi posibilitatea să faceţi cunoştinţă cu legile antievreieşti în România şi în anii domnirii regelui 
Carol al II-lea (1938-1940) şi în timpul regimului lui Ion Antonescu (1941-1944) şi să faceţi o analiza comparativă.  
Scopurile: - de a familiariza auditoriul cu latura legislativă a istoriei Holocaustului  
- de a elabora o înţelegere mai profundă despre istoria Holocaustului prin prisma examinării discriminării evreilor 
de către aparatului nazist de stat; 
- de a analiza ce a însemnat pentru populaţia evreiască şi ne-evreiască apariţia acestor restricţii, care au fost 
rezultatele lor – celea nemijlocite şi de perspectivă de lungă durată;  
-  de a crea înţelegerea necesităţii documentelor cum ar fi „Declaraţia Drepturilor Omului” în acţiune.  
Grupul compus: de la 10 până la 24 persoane  
Timpul: 90 minute  
Materiale: 4-5 seturi cu prezentarea „Violarea drepturilor omului în Germania” (numărul de seturi depinde de 
mărimea grupei generale, care nu depăşeşte 6 persoane într-o subgrupă); flip chart sau tablă, marcheri.  
Condiţii speciale: Încăpere spaţioasă care ar permite participanţilor să lucreze în subgrupe câte patru-cinci persoane 
cu un număr mare de material imprimat.   

Desfăşurarea lecţiei:  
1. Profesorul chestionează  auditoriul: „Care sunt motivele care au făcut Holocaustul posibil în viziunea 

voastră?”, fixând răspunsurile pe tablă (carisma lui Hitler, ideile rasismului, propaganda, etc.) 
Preîntâmpinaţi auditoriul că scopul lui este nu de a da doar un singur răspuns, dar a crea tabloul acelei 
perioade în întregime. Comentaţi răspunsurile primite. În caz că, printre altele, au fost numite aspectul 
juridic şi partea legislativă a politicii naziste antievreieşti, propuneţi o discuţie detaliată a acesteia sau 
aduceţi cei prezenţi la ea, în caz că nu aţi primit astfel de idei.   

2. Profesorul arată prezentarea „Violarea drepturilor omului în Germania” cu ajutorul unui proiector, 
explicând următoarele: „Ceea ce vedeţi acuma sunt anunţurile cu legi (interdicţii) care au fost culese de o 
persoană care a suferit din cauza Holocaustului în Berlin. Priviţi atent cu ce s-a putut confrunta o persoană 
în anii 1933-1945, trăind în Berlin ”. 

3. Discutaţi cu ei foarte succint care sunt emoţiile provocate de prezentarea dată, care sunt interdicţiile 
memorizate şi care l-au impresionat cel mai mul, cum cred ei, de ce? Propuneţi auditoriului să compare 
legile date cu legile antievreieşti de pe teritoriul României şi care se referă la populaţia evreiască locală.  

4. Etapa următoare va dura 45 minute. Profesorul creează 4-5 grupe, în dependenţă de numărul de persoane şi 
dă fiecărei grupe textul deplin al legilor.  Auditoriul primeşte instrucţiunea următoare:  
„Scopul vostru este de a împărţi legile date în cinci categorii. Idea/principiul rămâne la discreţia voastră. 
Puteţi schimba categoriile în timpul discuţiei. Alegeţi câte un exemplu pentru fiecare din cinci categorii, 
care evident relevă tendinţa de restricţii”.  

5. La etapa dată scopul profesorului este de a fixa pe tablă rezultatele lucrului în grupă şi de a le analiza. 
Rugaţi fiecare grupă să prezinte „cinci categorii” şi să explice principiul pus la baza categorizării.  Scrieţi 
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răspunsurile pe flip chart/tablă şi analizaţi-le. De ce au fost alese anume aceste categorii (grupe)? Care este 
semnificaţia lor? Care sunt momentele asemănătoare ale rezultatelor lucrului în  grupe diferite?   

6. Rugaţi fiecare grupă să dea câte un exemplu de „lege” („afiş”), demonstrând ilustrativ categoria dată. Este 
important de a comenta fiecare exemplu a grupei pentru o înţelegere aprofundată a motivelor şi 
interconexiunii tragediei precedente. Un exemplu poate fi categoria „Ascunderea scopurilor reale de 
nimicire a evreilor şi ştergerea memoriei”, cu legea emisă la 16 februarie 1945, care spunea: „Documentele 
şi faptele acţiunilor împotriva evreilor trebuie nimicite”. Aici puteţi deschide parantezele şi vorbi despre 
ceea ce ar însemna o asemenea lege  privind nimicirea informaţiei pentru fiecare om/oameni/populaţie, 
care căutau justiţie. Au rămas oare probe în privinţa nelegiuirii comise şi la ce puteau apela victimele, dacă 
genul acesta de documentaţie a fost nimicit? Ce amintiri au rămas despre oamenii aceştia, despre tragedia 
lor? Când a început negarea Holocaustului şi când au apărut primii revizionişti? Aceasta este lista 
aspectelor care poate fi discutată numai în cadrul exemplului dat. Puteţi discuta două-trei categorii în 
fiecare grupă pentru a deschide parantezele mai detaliat şi cu ajutorul interdicţiilor date a dezvălui diferite 
aspecte a Holocaustului.  

7. În cadrul ultimii părţi al exerciţiului dat profesorul propune participanţilor grupei să mediteze asupra 
următorului fapt: ce scopuri tindea conducerea nazistă să obţină printr-o interdicţie-lege şi de ce? „Ce au 
dorit ei să obţină prin Dispoziţia privind purtarea stelei galbene?”, „De ce nu se permitea să ţină animale?”. 
Este important de a activa gândirea cognitivă, ca participanţii să poată medita asupra motivelor restricţiilor 
date, despre motivarea acţiunilor conducerii naziste faţă de poporul evreu şi societatea germană.   Cum au 
putut influenţa astfel de legi populaţia evreiască şi populaţia care nu era de origine evreiască din Germania 
şi ţările ocupate? Dacă vorbim despre populaţia  evreiască, aceasta a fost un lanţ consecutiv, care a adus la 
deciderea finală a problemei evreieşti: ofensarea publică, umilinţă, separarea de populaţia civilă, eliminarea 
din societate, pedepsirea, pregătirea pentru „rezolvarea totală a problemei evreieşti”. Dacă vorbim despre 
populaţia ne-evreiască, atunci sensul general a restricţiilor date pentru populaţia civilă a fost următorul: 
„Voi sunteţi deosebiţi, iar evreii diferă de voi. Voi îi  depăşiţi, sunteţi mai puternici; în sfârşit noi 
întreprindem măsuri concrete, ci nu vorbim, noi ne mândrim cu originea noastră nobilă, nu este cazul de 
solidaritate şi simpatie”.   

8. Este important să discutaţi cu auditoriul situaţia actuală în domeniul drepturilor omului, la fel şi drepturile 
şi libertăţile civile, accentuând poziţia lor civică. „Care din afişele date sunt actuale în prezent în ţara 
noastră sau într-o altă ţară?” Puteţi face o paralelă cu situaţia din clasă, şcoală sau din alt domeniu din viaţa 
copilului, spunând că „discriminarea oficială este interzisă. Statul, legislaţia nu au dreptul să discrimineze 
cetăţenii săi, deoarece Moldova a semnat un şir de declaraţii şi convenţii privind protecţia drepturilor 
omului. Dar există discriminare la nivel de fiecare zi. Cunoaşteţi astfel de situaţii, care sunt persoanele 
implicate şi din ce cauză se întâmplă asemenea situaţii?”  

Ataşamente pentru profesor: 
А. Prezentarea „Violarea drepturilor omului în Germania”.  
B. Legislaţia antievreiască pe teritoriul „României Mari”. Începe cu legea din 21 ianuarie 1938 privind revizuirea 
cetăţeniei populaţiei evreieşti, care locuia pe teritoriul Bucovinei, Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Satmarului, 
Maramureşului şi Basarabiei. Legea prevedea revizuirea cetăţeniei româneşti a populaţiei evreieşti şi de pe 
teritoriile anexate în anul 1918 la România. Aceasta însemna că aproximativ o treime din populaţia care locuia pe 
teritoriile date, era privată de posibilitatea să rămână cetăţeni ai acestei ţări, respectiv aproximativ 225 mii de 
oameni. Legea determina „principiul justificativ pentru evrei”, conform căruia ei timp de treizeci de zile trebuiau să 
demonstreze fiabilitatea lor civilă, apelând la o mulţime de proceduri birocratice.  
În ataşament puteţi găsi lista Dispoziţiilor „Legile antievreieşti în România”. 
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С. Fotografia 1. Colaboratorii armatei SUA răsfoiesc o mulţime de documente germane, adunate de către 
anchetatorii cauzelor de crime militare în calitate de probe pentru Tribunalul Internaţional Militar.   
— National Archives and Records Administration, College Park, Md. 

 
 

Surse 
1. Arendt Hannah. „Banalitatea răului. Eichman la Ierusalim”. – M.: Editura „Europa”, 2008, p. 42.  
2. Documente /Comisia internaţională pentru Studierea Holocaustului în România; ed. Îngrij. de Lza 

Benjamin. - Iaşi: Polirom, 2005. 
3. Arhivele foto (fotografia 1), United States Holocaust Memorial Museum (Muzeul Memorial al 

Holocaustului din Statele Unite).  
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Piramida urii 
Chira Creiderman 
Descrierea: Lecţia dată poate servi drept ajutor profesorilor şi trainerilor care lucrează cu tematica Holocaustului, 
pentru a arăta ]n baza exemplului Holocaustului, care pot fi consecinţele fanatismului şi intoleranţei. Lecţia este 
elaborată în baza materialelor video ale Institutului „Shoah Foundation” a Universităţii din California de Sud şi 
Ligii Anti-defăimător.    
Folosind instrumentarul „Piramida urii” participanţii vor avea posibilitatea să analizeze escaladarea urii şi agresiunii  
în societate.  
Scopurile:  - de a înţelege în ce mod discriminarea, bazată pe superstiţii, se poate transforma în acte de 

violenţă;   
             - de a înţelege influenţa superstiţiilor asupra personalităţii şi societăţii; 
             - de a determina rolul persoanei concrete în încetarea escaladării agresiunii.  
 
Auditoriul: de la 15 ani în sus.  
Grupul compus: de la 10 până la 24 persoane.  
Timpul: 80 minute  
 
Materiale: scotch de hârtie, chestionarul imprimat conform numărului exact a participanţilor „Ţi s-a întâmplat 
vreodată”, setul de fotografii a persoanelor chestionate pentru fiecare grupă, exemplarul imprimat a „Piramidei urii” 
pentru grupe/participanţi (după posibilitate), imprimarea definiţiei de „genocid”, materialul video cu probe vii, 
marcheri, tablă sau foi flip chart.  
Condiţii speciale: Prezenţa ecranului, proiectorului şi calculatorului, încăperii spaţioase, unde participanţii vor avea 
posibilitatea de a lucra în cinci grupe şi a nu incomoda pe ceilalţi.   

Desfăşurarea lecţiei:  
Distribuiţi fiecărui reprezentant din grupă ancheta „Ţi s-a întâmplat vreodată …” şi spuneţi că scopul lor este să dea 
răspunsul „da” sau „nu” în trei minute la toate opt întrebări. Menţionaţi că anchetarea este doar pentru uz personal.   
După finisarea lucrului cu întrebările propuneţi grupei să le examineze mai atent. Pregătiţi din timp o parte de 
întrebări pe tablă şi propuneţi participanţilor grupei să voteze trei-patru întrebări la alegerea Dumneavoastră, în 
dependenţă de nivelul de deschidere a  grupei.  Organizaţi o mini-discuţie luând în consideraţie rezultatele obţinute.   
Întrebările pentru discuţie: 

1. Cum credeţi, de ce oamenilor le place să povestească bancuri jignitoare despre alte grupe etnice? 
2. De ce diferenţa între oameni dă posibilitatea unui om de a-l înjosi pe celălalt?  
3. Unde „învaţă” oamenii să-şi arate lipsa de stimă faţă de „altă” persoană?  
4. Puteţi da un exemplu de prejudecată pe care aţi conştientizat-o, şi care este sursa ei?   
5. La ce pot duce prejudecăţile?  

Menţionaţi că „stereotipurile negative”, prejudecăţile şi bătaia de joc sunt situate pe prima treaptă, dar escaladarea 
agresiunii poate duce la un rezultat imprevizibil.  

Puteţi dubla, desenând „Piramida urii” pe tablă/flip chart, şi distribuind fiecărui participant o copie a 
materialului. Priviţi împreună fiecare nivel a piramidei, propuneţi participanţilor să dea câte una-două explicaţii 
pentru fiecare nivel.  
1. Cum credeţi, de ce la început ceea ce părea „inofensiv”, a devenit agresiune? 
2. Cum credeţi, este oare inofensiv pentru o victimă ceea ce li se pare observatorilor şi urmăritorilor o „glumă 

inofensivă”? Ce simte persoana „urmărită” în acest moment? 
3. Cum credeţi, la ce nivel al piramidei este cel mai uşor de a interveni? Care sunt metodele existente de 

intervenţie? 
Întrebaţi participanţii ce exemple de genocid cunosc ei, în privinţa cui (americanii aborigeni, triburile indiene, 
aborigenii Australiei, armenii, cetăţeni ai Imperiului Otoman, musulmanii din Bosnia, evreii în Europa ocupată 
de nazişti) şi în baza a ce (rasă, etnie, religie) au fost ele efectuate. Fixaţi răspunsurile lor pe flip chart (tablă).  
Întoarceţi-vă la definiţia de genocid.  
Întrebaţi participanţii ce cunosc ei despre Holocaust şi fixaţi aceste răspunsuri pentru toată grupa pe tablă (flip 
chart). În baza informaţiei expuse de grupă, aduceţi-i la definiţia: Holocaust înseamnă nimicire intenţionată şi 
sistematică de către regimul fascist a milioanelor de evrei în baza apartenenţei lor etnice şi religioase, la fel şi 
omorârii a miilor de politicieni deţinuţi, a romilor, invalizilor, persoanelor cu orientare sexuală netradiţională 
etc. Formaţi din participanţi câte patru sau cinci grupe cu un număr egal de participanţi.  
Prezentaţi partea introductivă pentru a familiariza participanţii cu posibilitatea de a lucra cu un material ca 
probele video (vezi Anexa 4). Pregătiţi participanţii pentru a viziona video interviuri cu persoane care au 
supravieţuit în timpul Holocaustului şi care au mărturisit o „parte din viaţa” lor. Propuneţi-le să fie cercetători 
în timpul vizionării video-ului, fixând cele mai mici detalii.  
După terminarea video-ului fiecare grupă va primi fotografiile persoanelor chestionate cu fraza-cheie pentru 
interviu (vezi Anexa 5). Scopul fiecărei grupe este de a face legătura, bazându-se pe fraza-cheie a persoanei 
chestionate şi de a situa poza pe o treaptă a „Piramidei urii”. Explicaţi-le participanţilor că aici nu există un 
nivel corect sau greşit de plasare a probelor video, dar pentru a lua decizia în grupă sunt foarte importante 
detaliile pe care ei au reuşit să le menţioneze în timpul examinării. După cinci-şapte minute de discuţie şi de 
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plasare a pozelor conform nivelelor piramidelor, propuneţi fiecărei grupe să aleagă un reprezentant, care va 
prezenta rezultatele lucrului colectiv.  
Rugaţii să explice de ce fiecare probă a ocupat locul său pe o treaptă anumită a „Piramidei urii”.  
După ce fiecare grupă îşi va expune opinia sa şi va situa fotografiile pe treptele „piramidei”, întrebaţi-i, dacă 
toţi sunt de acord cu plasările. Dacă cineva din participanţi are punctul său de vedere, rugaţi să-l argumenteze. 
Pentru prezentare sunt oferite zece minute.  

 
Organizaţi o reflectare cu participanţii. Aflaţi: ce au învăţat ei, ce au luat nou pentru ei din lecţia aceasta.   

 
 

Anexa 1: Chestionarul „Ţi s-a întâmplat vreodată” 
Răspunde-ţi DA sau NU la întrebările următoare.   

Răspunde sincer, ancheta dată este pentru tine personal.  
 

Ţi s-a întâmplat vreodată: 
 

1. Să glumeşti pe seama unui om de altă grupă etnică, religioasă, rasială sau orientare sexuala? 
2. Să fii obiectul bătăii de joc din motiv că aparţii altei grupe etnice, religioase, rasiale sau altei orientări 

sexuale?  
3. Să glumeşti pe seama persoanelor care diferă de tine?  
4. Să nu permiţi cuiva să se implice cu tine într-o activitate, deoarece persoana dată diferă de tine? 
5. Să nu fii invitat/ă la un eveniment sau să participi undeva din motiv că diferi de majoritate? 
6. Să foloseşti stereotipuri pentru argumentare (de exemplu, „toţi americanii zâmbesc”) 
7.  Să fii umilit/ă de cineva din simplu motiv că tu eşti diferit? 
8. Să comiţi acţiuni de viol asupra persoanei care diferă de tine? 
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. 

 

 

         

 

                                                                                        

                                                                       

                                                           

Prejudecăţi în acţiuni  
Supranume, porecle ofensive, Bătaie de joc, 

Evitare socială, Izolaţie socială  
 

Prejudecăţi în intenţii, indicaţii  

Stereotipe tipice, Glume ofensive, Căutarea ţapului ispăşitor  

 

Genocid -  

nimicire intenţionată şi 
sistematică a unei grupe întregi 

  

 

 

Violenţă  

  împotriva oamenilor    împotriva averii  

  Atac, Insultare, Violenţă,Terorism, Omor             Incendii, Profanare, Vandalism 

       dii  

           
  

            

   

   
          

                                       

 

Discriminare  
Privind oferirea locului de muncă,  Privind asigurarea cu condiţii de trai  

Privind accesul la studii, Violenţă, acţiuni ostile în privinţa oamenilor care aparţin altei grupe 
religioase, etnice, gender, etc. 

    

              

 

Anexa 2. Piramida urii  
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Anexa 3. Definiţia genocidului 
Genocid (din greacă γένος – neam, trib şi latin caedo - omor). Genocidul  înseamnă acţiuni, comise cu intenţia de 
a distruge, în totalitate sau numai în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, cum ar fi: 

• omorârea membrilor unui grup; 
• atingerea gravă a integrităţii fizice sau mentale a membrilor unui grup; 
• supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă care antrenează distrugerea fizică totală sau 

parţială; 
• măsuri care vizează scăderea natalităţii în cadrul grupului; 
• transferarea forţată a copiilor dintr-un grup în altul. 

În 1948 genocidul a fost recunoscut crimă internaţională de către ONU.  
 

Anexa  4. Puterea probelor video  
 

Probele video sunt o sursă importantă pentru investigarea şi predarea istoriei Holocaustului. Mărturiile 
persoanelor care au supravieţuit în Holocaust, a martorilor şi celor care salvau evreii, au fost folosite în procesele de 
judecată şi rapoartele diferitor comisii după terminarea celui de al doilea război mondial. Un interes mare prezintă 
istoria doctorului David Boder, evreului refugiat, care a trăit în timpul celui de al doilea război mondial în Statele 
Unite ale Americii. În 1946 el a hotărât să se întoarcă în oraşul său natal polonez şi să colecteze probe orale. 
Colecţia aceasta nu era foarte cunoscută până cînd Institutul tehnologic din Illinois nu a plasat probele date pe web 
site, astfel făcând posibil ca savanţii să audă vocile celor rămaşi în viaţă după război.  

Dr. Nora Levin din Colegiul din Graz a adunat o colecţie imensă de interviuri audio cu cei supravieţuiţi, iar 
dr. Jack Boozer din Universitatea Emory a înscris sute de interviuri cu eliberatorii. În ultimul trimestru al secolului 
XX probele video au devenit deja obişnuite şi au fost incluse în procesul de investigare a Holocaustului şi predării la 
toate nivelurile. Multe organizaţii, de exemplu ca Fondul Shoah, au elaborat materiale educaţionale în baza 
fragmentelor a probelor video.  

Profesorul Lawrence Langer în activitatea sa ştiinţifică în care a tratat literatura şi probele video, se 
concentrează pe diferenţa între probele (video) orale şi amintirile scrise. „În calitate de ascultători, noi ne putem 
implica in cele spuse de persoanele care au supravieţuit în Holocaust, şi din al nostru „prezent lipsit de pericol” să 
auzim despre „trecutul distructiv”. Vocea celui care a supravieţuit, întoarce ascultătorii în trecutului lui/ei.  
 Importanţa probelor orale pentru examinarea şi predarea istoriei Holocaustului poate fi explicată prin 
câteva motive. În primul rând, ele ajută în procesul de umanizare a istoriei. Cifra de şase milioane de decedaţi nu 
poate fi realizată atât de uşor. Iar istoria unui supravieţuitor, care cunoaşte nu din auzite ce înseamnă cruzime, 
pierdere şi urmărire în timpurile Holocaustului, şi povesteşte despre ele, va fi unicul lanţ de legătură în înţelegerea 
cruzimii a timpurilor trecute.  
 Probele contribuie la o înţelegere mai completă a evenimentelor, detaliilor care nu pot fi găsite în 
rapoartele oficiale şi amintirile, zilnicele editate.  

Anexa 5. Frazele cheie din probele video  
 

El a spus: „nouă ne spun, dacă priveşti în ochii unui evreu ... poţi vedea Diavolul” 
 Leia F.                                                                                                                   

Un semn mare era atârnat chiar deasupra uşii, pe care era scris: Noi nu lecuim mai mult pacienţi de origine 
evreiască.  
            Peter B.  
                                         
Pentru o persoană religioasă barba înseamnă foarte mult, ei au tăiat-o, lăsând doar un singur floc.  

Milton B.  
Eu o priveam în geam pe bunica, când pe ei îi luau. Ea ştia că eu văd totul.  
            Kristin K.  
 
Mama mi-a spus: „Eu trebuie să merg cu copiii mici. Eu nu îi pot lăsa”. Aceasta a fost ultima dată când eu mi-am 
văzut familia.  

Itka Z. Surse 
 
Institutul „Shoah Foundation” a Universităţii din Carolina de Sud: 
http://dornsife.usc.edu/vhi/ 
 
Folosirea probelor video pentru cercetarea şi examinarea Holocaustului 
http://www.adl.org/education/dimensions_17/default.asp 
 
 
 

http://dornsife.usc.edu/vhi/
http://www.adl.org/education/dimensions_17/default.asp
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Drepturile omului şi tragedia umanităţii în secolul XX 
Chira Creiderman 
Descrierea: Lecţia dată este elaborată pentru adolescenţii de la cincisprezece ani în sus. Materialul general de lucru 
prezintă istoriile persoanelor concrete, care au locuit atunci şi acolo, unde au avut loc tragediile secolului XX. Lecţia 
se bazează, pe de o parte pe „Declaraţia universală a Drepturilor Omului”, în calitate de document internaţional, 
care garantează fiecăruia drepturile lui fundamentale, şi pe o informaţie succintă despre genocidului secolului XX, 
pe de altă parte.  
Declaraţia a fost elaborată de Comitetul condus de către  Eleonora Ruzvelt şi adoptată la 10 decembrie 1948 la 
Adunarea Generală a Naţiunilor unite. Un motiv important pentru apariţia Declaraţiei a fost distrugerea în masă a 
populaţiei civile evreieşti în cel de al Doilea Război Mondial.   
În pofida faptului că acest document internaţional a fost semnat şi aprobat de către un şir de state, cazurile nimicirii 
în masă continuă şi în prezent.  
Scopurile:  

 - de a face cunoştinţă cu noţiunea de „genocid”; 
            - de a prezenta informaţia succintă despre genocidul secolului XX; 
            - de a familiariza auditoriul cu „Declaraţia drepturilor omului”;  
            - de a discuta mecanismele de apărare care pot funcţiona în perioada urmăririlor în masă şi la care nivel 
(personal, de grup, de stat); 
             - de a estima încălcarea drepturilor omului în fiecare caz concret.  
Grupul compus: de la 10 până la 24 persoane.  
Timpul: 90 minute  
Materiale: scotch de hârtie, „Declaraţia Drepturilor Omului” imprimată, card-uri cu descrierea genocidului în 
secolul XX, card-uri cu bibliografii, imprimarea termenului de „genocid”.  
Condiţii speciale: Încăpere spaţioasă care ar permite participanţilor să se afle într-o linie, să facă paşi înainte.  
Desfăşurarea lecţiei:  
Întrebarea introductivă: 

1. Ce este genocidul? 
2. Care sunt trăsăturile ce pot fi evidenţiate în fenomenul acesta brutal? 
3. Enumeraţi cazurile crimelor în masă din secolul XX? 

Distribuiţi reprezentanţilor grupului definiţia de „genocid”, dată de către ONU. Întrebaţi participanţii ce ar putea ei 
adăuga la definiţia dată. Propuneţi grupului să treacă la etapa a doua a lecţiei – să facă cunoştinţă cu biografiile 
persoanelor diferite care au trăit în timpul acela, odată cu tragediile, care adesea deveneau tragediile lor. Cu ajutorul 
scotch-ului, pregătiţi din timp o linie de start, dupa care membrii grupului s-ar putea ralia. Dacă grupul este compus 
dintr-un număr de persoane mai mare de cincisprezece, atunci formaţi două subgrupuri, unul dintre care va lucra cu 
istoriile personale, iar altul, în calitate de comisie de experţi, va lucra cu materialul informativ despre genocid.    
Distribuiţi ambelor subgrupuri card-urile cu materialul lor, rugaţi-le să facă cunoştinţă cu conţinutul lor şi nici într-
un caz să nu spună informaţia altora. Daţi-le de la şapte la zece minute pentru întrebările individuale adresate 
Dumneavoastră în calitate de moderator.  
Puneţi primul subgrup pe linie şi daţi-i instrucţiunea următoare:  
 „Acum eu am să citesc articole din Declaraţia Drepturilor Omului. Acest document a fost adoptat de către 
Organizaţia Naţiunilor Unite după distrugerea în masă a evreilor, dar nu a fost susţinută în acelaşi an, 1948, de către 
URSS, Iugoslavia, Cehoslovacia, Africa de Sud şi altele”.  
Declaraţia conţine articole despre drepturile fundamentale ale omului, a fiecărui în parte, care trebuie respectate şi 
protejate. Noi avem istoriile oamenilor care au trecut prin tragedia secolului XX. Scopul vostru este de a înţelege, 
cum persoana dată, biografia căruia este în mâinile noastre, a putut realiza un drept al lui într-un mod sau altul, la 
etapa aceea, unde a avut loc tragedia. Dacă consideraţi că el ar putea folosi dreptul acesta, atunci faceţi un pas 
înainte, dacă nu, staţi pe loc”.  
Subgrupul care lucrează cu informaţia succintă a genocidului din secolul XX, primeşte instrucţiunea următoare:  
 „Fiecare din voi are în mâini un card cu informaţia despre un genocid anumit. Scopul vostru este de a găsi 
participanţii cu istoriile personale în acest „genocid” şi reieşind din informaţia pe care o aveţi, să fixaţi pe hârtie 
drepturile – paşii, pe care le va face participantul din primul subgrup. Voi nu verificaţi, ci dispuneţi de o informaţie 
mai vastă, de informaţie istorică, care vă ajută să vedeţi fenomenul acesta mai larg”.  
Primul subgrup cu card-urile „Istorii personale” stă în faţa voastră dispuşi într-o linie, al doilea subgrup a ocupat 
locurile sale la masa de experţi. Cu pauze mari, ca participanţii primului subgrup să reuşească să drcidă, dacă pot să 
facă ei un pas sau nu, începeţi să citiţi „Declaraţia”. „Se recomandă să citiţi articolele întâmplător”. După ce 
terminaţi să citiţi „drepturile”, cineva din participanţi va ajunge la finiş, cineva va face câţiva paşi, iar cineva nu va 
îndrăzni să facă nici un pas. Analiza motivelor este cel mai important element al acestui exerciţiu.  
Rugaţi participanţii, care nu se mişcă din loc, să povestească pe rând, succint, istoria personală din card-ul lor.  
Întrebările la etapa dată:  
Câţi paşi ai făcut? 
Cum te-ai simţit în locul acesta?  
Care drept, în opinia ta, persoana dată a putut să îl realizeze, reieşind din numărul de paşi făcuţi de tine? 
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Care este opinia expertului (colegului din subgrupul al doilea) referitor la numarul de drepturi care au fost 
menţionate şi de ce? Ar putea fi fixate mai multe sau mai puţine şi de ce? Care este comentariul general al 
expertului despre cele ce se întâmplă? 
După ce aţi făcut cunoştinţa cu datele biografice şi informaţia succintă despre genocid, propuneţi participanţilor 
grupurilor să facă un cerc şi rugaţi-i să dea feedback-ul pentru lecţie:  
Cine şi cu ce poate ajuta o persoană în situaţia creată?  
(Exemplu CINE: Drepţii între popoare, amintiţi-vă că printre card-uri a fost biografia lui Alexei Glagolev, care a 
salvat familiile evreieşti sau Paul Rusesabagina, în baza biografiei căruia a fost turnat filmul „Hotelul Rwanda”); 
reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale, etc. etc. Exemplu CINE: declaraţiile internaţionale şi convenţiile 
drepturilor omului.   
Ce fel de mecanisme de protecţie pot fi aplicate în cazurile urmăririlor în masă şi la ce nivel (personal, de grup, de 
stat)?  
Ce putem face pentru a evita repetarea acestor tragedii omeneşti?  
 
Cum credeţi, care este scopul acestei lecţii?  
NB: Este foarte important de a scoate participanţii exerciţiului din rolurile acestea după analiza ambelor grupuri şi 
comentariul Dumneavoastră. Înainte de a începe analiza, rugaţi ambele grupuri şi cei care lucrează cu istoriile 
personale, să evidenţieze personalităţile acestor oameni, dar nici într-un caz personalitatea participantului, care 
lucrează cu biografia. „După părerea mea, Paul Rusesabagina a putut face câţiva paşi, deoarece .... comentariul 
grupului de experţi; În locul lui Paul Rusesabagina eu aş face paşii următori, deoarece.... comentariul grupului  care 
lucrează cu istoriile personale ”.  

Anexa 1 

Genocidul reprezintă exterminarea intenționată (deliberată) a unei comunități (a unor grupuri) naționale, etnice, 
rasiale sau religioase, constituind o crimă împotriva umanității. 

• a) omorârea membrilor unui grup; 
• b) atingerea gravă a integrității fizice sau mentale a membrilor unui grup; 
• c) supunerea intenționată a grupului la condiții de existență care antrenează distrugerea fizică totală sau 

parțială; 
• d) măsuri care vizează scăderea natalității în sensul grupului; 
• e) transferarea forțată a copiilor dintr-un grup într-altul. 

Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, prin Rezoluția sa 96 (I) din 11 decembrie 1946, a declarat că 
genocidul este o crimă la adresa dreptului ginților, în contradicție cu spiritul și scopurile Națiunilor Unite și pe care 
lumea civilizată îl condamnă. 
Anexa 2 

DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI 
(adoptată şi proclamată de către Rezoluţia 217 (III) al Adunării Generale din  

10 de decembrie 1948) 

Considerând că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi 
inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii si păcii în lume, 

Considerând că ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revoltă conştiinţa 
omenirii şi ca făurirea unei lumi în care fiinţele umane se vor bucura de libertatea cuvântului şi a convingerilor şi 
vor fi eliberate de teamă şi mizerie a fost proclamată drept cea mai înaltă aspiraţie a oamenilor, 

Considerând că este esenţial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul să nu fie silit sa 
recurgă, ca soluţie extremă, la revolta împotriva tiraniei şi asupririi, 

Considerând că este esenţial a se încuraja dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între naţiuni, 

Considerând că în Cartă popoarele Organizaţiei Naţiunilor Unite au proclamat din nou credinţa lor în drepturile 
fundamentale ale omului, în demnitatea si în valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbaţi si femei si că 
au hotărât să favorizeze progresul social si îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în cadrul unei libertăţii mai mari, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C8%9Biune
http://ro.wikipedia.org/wiki/Etnie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ras%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Religie
http://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
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Considerând că statele membre s-au angajat să promoveze în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite respectul 
universal şi efectiv faţă de drepturile omului si libertăţile fundamentale, precum şi respectarea lor universală şi 
efectivă, 

Considerând ca o concepţie comună despre aceste drepturi si libertăţi este de cea mai mare importanţă pentru 
realizarea deplină a acestui angajament, 

Adunarea Generala proclamă  

Prezenta Declaraţie Universala a Drepturilor Omului, ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi 
toate naţiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se străduiască, având această declaraţie 
permanent în minte, ca prin învăţătură si educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertăţi şi să 
asigure prin măsuri progresive, de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă 
atât în sânul popoarelor statelor membre, cât şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor. 

Articolul 1. 

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi 
trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii. 

Articolul 2. 

Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertăţile proclamate în prezenta declaraţie fără nici un fel de 
deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine 
naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări. 
În afară de aceasta, nu se va face nici o deosebire după statutul politic, juridic sau internaţional al ţării sau al 
teritoriului de care ţine o persoană, fie ca aceasta ţară sau teritoriu sunt independente, sub tutelă, neautonome sau 
supuse vreunei alte limitări de suveranitate. 

Articolul 3. 

Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale. 

Articolul 4. 

Nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute; sclavagismul şi comerţul cu sclavi sunt interzise sub toate formele 
lor. 

Articolul 5. 

Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. 

Articolul 6. 

Fiecare om are dreptul să i se recunoască pretutindeni personalitatea juridica. 

Articolul 7. 

Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii. Toţi oamenii au 
dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie si împotriva oricărei 
provocări la o asemenea discriminare. 

Articolul 8. 

Orice persoană are dreptul la satisfacţia efectivă din partea instanţelor juridice naţionale competente împotriva 
actelor care violează drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin constituţie sau lege. 
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Articolul 9. 

Nimeni nu trebuie sa fie arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar. 

Articolul 10. 

Orice persoană are dreptul în deplină egalitate de a fi audiată în mod echitabil si public de către un tribunal 
independent si imparţial care va hotărî fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei 
acuzări în materie penală îndreptata împotriva sa. 

Articolul 11 

1. Orice persoana acuzată de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie presupusă nevinovată 
până când vinovăţia sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate 
toate garanţiile necesare apărării sale. 

2. Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu constituiau, în momentul când au fost 
comise, un act cu caracter penal conform dreptului internaţional sau naţional. De asemenea, nu se va aplica 
nici o pedeapsă mai grea decât aceea care era aplicabila în momentul când a fost săvârşit actul cu caracter 
penal. 

Articolul 12. 

Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viţa sa personală, în familia sa, în domiciliul său în corespondenţa sa, 
nici la atingeri aduse onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea 
imixtiuni sau atingeri. 

Articolul 13. 

1. Orice persoană are dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui 
stat. 

2. Orice persoană are dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv a sa, şi de a reveni în ţara sa. 

Articolul 14. 

1. În caz de persecuţie, orice persoană are dreptul de a căuta azil şi de a beneficia de azil în alte ţări. 
2. Acest drept nu poate fi invocat în caz de urmărire ce rezultă în mod real dintr-o crimă de drept comun sau 

din acţiuni contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul 15. 

1. Orice persoană are dreptul la o cetăţenie. 
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa sau de dreptul de a-şi schimba cetăţenia. 

Articolul 16. 

1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie în ce priveşte rasa, 
naţionalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători si de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la 
contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei. 

2. Căsătoria nu poate fi încheiată decât cu consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi. 
3. Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea 

societăţii şi a statului. 

Articolul 17. 

1. Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură, cât şi în asociaţie cu alţii. 
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa. 
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Articolul 18. 

Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conştiinţa si religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba 
religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alţii, 
atât în mod public, cât şi privat, prin învăţături, practici religioase, cult şi îndeplinirea ritualurilor. 

Articolul 19. 

Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără 
imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace 
şi independent de frontierele de stat. 

Articolul 20. 

1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică. 
2. Nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociaţie. 

Articolul 21. 

1. Orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie prin 
reprezentanţii liber aleşi. 

2. Orice persoană are dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţara sa. 
3. Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; aceasta voinţă trebuie să fie exprimată prin 

alegeri nefalsificate, care să aibă loc periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau 
urmând o procedura echivalentă care să asigure libertatea votului. 

Articolul 22. 

Orice persoană, în calitatea sa de membru al societăţii, are dreptul la securitatea socială; ea este îndreptăţită ca prin 
efortul naţional şi colaborarea internaţională, ţinându-se seama de organizarea si resursele fiecărei ţări, să obţină 
realizarea drepturilor economice, sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea sa şi libera dezvoltare a 
personalităţii sale. 

Articolul 23. 

1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare 
de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului. 

2. Toţi oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egală. 
3. Orice om care munceşte are dreptul la o retribuire echitabila şi satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, cât şi 

familiei sale, o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată, la nevoie, prin alte mijloace de 
protecţie socială. 

4. Orice persoană are dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor 
sale. 

Articolul 24. 

Orice persoană are dreptul la odihnă şi recreaţie, inclusiv la o limitare rezonabilă a zilei de muncă şi la concedii 
periodice plătite. 

Articolul 25. 

1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi a familiei sale, 
cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare; el are 
dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de 
pierdere a mijloacelor de existenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa. 

2. Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire deosebite. Toţi copiii, fie că sunt născuţi în cadrul unei 
căsătorii sau în afara acesteia, se bucură de aceeaşi protecţie socială. 
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Articolul 26. 

1. Orice persoană are dreptul la învăţătură. Învăţământul trebuie să fie gratuit, cel puţin în ceea ce priveşte 
învăţământul elementar şi general. Învăţământul tehnic şi profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar 
învăţământul superior trebuie să fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe bază de merit. 

2. Învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplina a personalităţii umane şi întărirea respectului faţă 
de drepturile omului şi libertăţile fundamentale. El trebuie să promoveze înţelegerea, toleranţa, prietenia 
între toate popoarele şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii. 

3. Părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţământ pentru copiii lor minori. 

Articolul 27. 

1. Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală a colectivităţii, de a se bucura de 
arte şi de a participa la progresul ştiinţific şi la binefacerile lui. 

2. Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale şi materiale care decurg din orice lucrare ştiinţifică, 
literară sau artistică al cărei autor este. 

Articolul 28. 

Orice persoană are dreptul la o orânduire socială şi internaţională în care drepturile şi libertăţile expuse în prezenta 
declaraţie pot fi pe deplin înfăptuite. 

Articolul 29. 

1. Orice persoană are îndatoriri fata de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă 
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale. 

2. În exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este supus decât numai îngrădirilor stabilite prin 
lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenită recunoaştere şi respectare a drepturilor şi libertăţilor altora şi 
ca să fie satisfăcute justele cerinţe ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate 
democratică. 

3. Aceste drepturi şi libertăţi nu vor putea fi în nici un caz exercitate contrar scopurilor şi principiilor 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul 30. 

Nici o dispoziţie a prezentei Declaraţii nu poate fi interpretată ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoană 
dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a săvârşi vreun act îndreptat spre desfiinţarea unor drepturi sau libertăţi 
enunţate în prezenta declaraţie. 

Surse 

• Rajko Djuricic. Nimicirea romilor în Europa Centrală şi de Est.  
http://tumbalalaika.memo.ru/articles/artn15-16/n1503_25.htm 

• Karen Vrtanesyan. Genocidul armenilor în Turcia: Sumar istoric   
http://www.genocide.ru/review.htm 

• I.A. Altman. Istoria holocaustului. Sumar  
http://www.holocf.ru/pages/72 

• Karen Vrtanesyan, Aram Palyan. Actele genocidului în istoria omenirii  
• http://www.genocide.ru/lib/genocides/index.htm 
• „Kampuchia: viaţă după moarte” / Comp. E. Kobelev. – M: Politizdat, 1985. – p. 224 
•  Sargon Donabed, Ninos Donabed Assyrians of Eastern Massachusetts 
• Declaraţia Universală a Drepturilor Omului  
• http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1232730515 

 

 
 
 

 

http://tumbalalaika.memo.ru/articles/artn15-16/n1503_25.htm
http://www.genocide.ru/review.htm
http://www.holocf.ru/pages/72
http://www.genocide.ru/lib/genocides/index.htm
http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1232730515


109 
 

Drepţi între popoare 
Chira Creiderman 
Descrierea: Prezenta lecţie propune lucrul cu dilemele morale, dilemele, cu care oamenii s-au ciocnit zi de zi în 
timpul celui de al doilea război mondial, când problema se punea nu numai despre salvarea vieţii sau familiei 
proprii, dar despre salvarea evreilor cunoscuţi sau necunoscuţi de pe teritoriile ocupate de nazişti sau de pe teritoriile 
aliaţilor lor.  

Este important ca auditoriul să cunoască tema Holocaustului şi să poată lucra, având idei generale despre 
evenimentele care au loc.  

Atrageţi atenţia la acel fapt că lucrul cu dilemele este îmbinat cu tensiunea psihologică, problema alegerii şi 
responsabilităţii pentru alegere. Trebuie să fiţi pregătiţi pentru a scoate participanţii din polemici aprinse în orice 
moment şi să discutaţi detaliat motivele alegerii, temeiurile etnice şi morale, care stau în spatele lor.  
 
Scopurile:  -     să abordeze problema alegerii şi responsabilităţii pentru alegere; 

- să formuleze pentru grup definiţia - Drepţii între popoare; 
- să facă cunoştinţă cu istoriile Drepţilor între popoare; 

 
Auditoriul: de la 15 ani în sus.  
 
Grupul compus: de la 10 până la 24 persoane.  
 
Timpul: 80 minute 
 
Materiale: scotch de hârtie, foi cu inscripţii, marcheri, tablă sau foi flip chart. 

 
Desfăşurarea lecţiei:  

 
1. Propuneţi-le participanţilor să înceapă lecţia de azi cu examinarea dilemei următoare. Atârnaţi din timp în 

colţurile opuse ale auditoriului tablourile „voi face neapărat”, „nu voi face”. Explicaţi-le că acum o să citiţi 
o istorie, în care participanţii pot ocupa poziţii anumite, sau extreme lângă unul din tablouri, sau 

intermediare, apropiindu-se spre una din cele două variante. 
 
Mergeţi dintr-un oraş în altul. În satul apropiat în camionul dumneavoastră urcă doi adolescenţi de 12 şi 
16 ani. Pe drum începeţi să vorbiţi cu ei, aflaţi că ei caută mătuşa lor, dar ei sunt pentru prima dată în 
oraşul vostru şi nu au unde dormi. (O să le permiteţi să rămână la voi peste noapte?) 
 
Rugaţi participanţii să ocupe poziţiile lîngă tablouri, reieşind din alegerea lor. Întrebaţi participanţii, de ce 
ei au făcut anume alegerea aceasta.  
 
A doua zi băiatul cel mai mare caută mătuşa sa. El se întoarce seara târziu, dar fără nici un rezultat. (O să 
le permiteţi băieţilor să rămână la voi?) 
 
Întrebaţi participanţii, dacă cineva din ei şi-a schimbat poziţia. Dacă sunt astfel de persoane, rugaţii să 
explice motivele. Nu primiţi comentarii din afară.  
 
August, anul 1941, Tiraspol, oraşul în care locuiţi şi împrejurările lui sunt capturate de trupele germane şi 
române. Aveţi familie, soţ şi doi copii – adolescenţi: băiat şi fetiţă. E foamete. Iar copii veniţi nu au 
documente. (O să le permiteţi să rămână la voi?) 
 

 
Întrebaţi participanţii, dacă cineva din ei şi-a schimbat poziţia. Dacă sunt astfel de persoane, rugaţi-i să-şi 
împărtăşească gândurile.  
 
 
Băieţii vă mărturisesc că sunt evrei, ei au fugit din Oceacov (regiunea Nikolaev), după împuşcările dintr-o 
comună evreiască. Au supravieţuit doar ei, iar rudele au decedat. Mătuşa pe care ei au căutat-o în 
Tiraspol, posibil, a avut aceeaşi soartă.  
 
Întrebaţi participanţii, dacă ei şi-au schimbat părerea şi de ce au fost influenţaţi?  
 
Discutaţi dilema, concentraţi-vă asupra unuia dintre momentele de bază – PROBLEMA ALEGERII ŞI 
RESPONSABILITATEA PENTRU ALEGERE.  
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Povestiţi participanţilor că istoria dată se bazează pe un exemplu adevărat din viaţa Annei şi a lui Ivan 
Nedeliak, care au primit titlurile de Drepţi între popoare, (vezi Anexa 1).  

2.  Propuneţi participanţilor să lucreze în 4-5 grupuri asupra profilului omului, care a salvat pe cineva, în afară 
de sine şi persoanele apropiate în timpurile grele. Ce fel de calităţi trebuie să posede persoana aceasta? 
Trebuie oare ca el să corespundă anumitor criterii (sex, situaţie în societate, educaţie, prosperitate, etc.). 
Daţi-le 5-7 minute pentru lucru în grup şi două minute fiecărui grup pentru prezentare. Propuneţi-le să 
atârne posterele de profil pe pereţii clasei/auditoriului şi să revină la ele la sfârşitul lecţiei.   

3. Daţi fiecărui grup o istorie a Drepţilor între popoare, rugaţi participanţii să facă cunoştinţă cu ea şi să 
răspundă la întrebările următoare: Cine au fost persoanele acestea? De ce ei au hotărît să ajute? Care au 
fost soluţiile, metodele folosite de ei? Care a fost riscul? Rugaţi participanţii să plaseze fotografiile sau 
informaţia despre Drept şi să atârne unul dintre cuvinte, caracterizaţi acţiunile lui (Compasiune, Onestitate, 
Colaborare, Conducere Morală/Spiritualitate, Curaj, Abnegaţie, Inventivitate, Responsabilitate Socială sau 
altceva, la alegerea grupului).  

4. Daţi instrucţiuni participanţilor: Datorită eforturilor fiecărui grup noi am creat un „Perete Improvizat”, un 
loc în Grădina Drepţilor, în Yad Vashem, pe muntele Memoriei în Ierusalim, unde sunt introduse numele 
celor Drepţi. Să facem o mică excursie şi să încercăm să fim ghizi. În faţă aveţi o biografie, un şir de 
întrebări şi un cuvânt ales de grupul vostru. Alegeţi un reprezentant de la fiecare grup, care va povesti 
detaliat auditoriului istoria acestei persoane şi va comenta răspunsurile grupului. Este important ca 
auditoriul rămas, audiind informaţia dată, să poată explica logica grupului şi motivul, pentru care persoana 
a ales cuvântul dat în acţiunea sa, înainte de a auzi explicaţia grupului său.  

5. Distribuiţi membrilor grupului foi cu citate (Anexa 2) şi propuneţi-le să aleagă citatul cel mai potrivit 
pentru înţelegerea lor la tema de „Salvare”. Daţi-le posibilitatea să se exprime în cadrul grupului şi să 
explice punctul său de vedere, propuneţi fiecărui grup să aleagă un citat şi să comenteze alegerea sa.  

6. Întoarceţi-vă la „profilurile salvatorilor”  create şi întrebaţi participanţii ce ar schimba ei în prezentarea lor 
şi care este motivul. Comentaţi personal, bazându-vă pe definiţia de Drept şi cauzele motivante conform 
articolului dr. Mordecai Paldiel „Drepţii între popoare în anii Catastrofei” (Anexa 3).  

7. Atrageţi atenţia auditoriului la statistica generală şi listele Drepţilor între popoare în Republica Moldova 
(Anexa 4).  

Anexa 1: 
Ivan şi Anna Nedeliak (Moldova) 

Soţii Ivan şi Anna Nedeliak trăiau împreună cu cei doi copii ai lor Demian şi Maria în Kirpicinaia Slobodka, 
suburbie a Tiraspolului. La 8 august 1941 oraşul Tiraspol şi  împrejurimile sale au fost ocupate de germani şi 
români. În decembrie Anna s-a pornit spre Odessa în vizită la rude. Pe drum ea a făcut cunoştinţă cu doi băieţi – 
adolescenţi. Ei au spus că se numeau Fedia şi Kolea Lorenko, ei plecau la Tiraspol în ospeţie la mătuşa lor. 
Camionul cu care ei se întorceau, a ajuns în Tiraspol noaptea târziu, şi Anna le-a propus băieţilor să înnopteze la ea, 
iar dimineaţa ei îşi vor căuta mătuşa.  
A doua zi băiatul cel mai mare şi-a căutat mătuşa. El s-a întors seara târziu, dar fără nici un rezultat. El i-a mărturisit 
Annei că el cu fratele sunt evrei din Oceacov, regiunea Nikolaev, Yefim şi Semeon Mirocinik. El a povestit despre 
masacrul evreilor din Oceacov, după care, din cele relatate de catre el, au supravieţuit doar ei, iar rudele au decedat.  
Mătuşa pe care ei au căutat-o în Tiraspol, posibil, a avut aceeaşi soartă. 

Yefim şi Semeon nu ştiau ce să facă: ei nu aveau documente pe numele imaginat Lorenko şi orice persoană din 
stradă putea demonstra foarte uşor că ei sunt evrei, deoarece ambii conform tradiţiei evreieşti au fost supuşi 
obiceiului de circumcizie.  

Annei i-a fost milă de băieţi şi, cu acordul soţului, le-a propus să rămână la ei. Din decembrie 1941 până în aprilie 
1942 Yefim şi Semeon îşi petreceau zilele în pod, iar noaptea coborau în camere. Stăpânii i-au învăţat să vorbească 
dialectul local, le-au explicat cum să se poarte în timpul sărbătorilor creştine, iar apoi i-au ajutat să se angajeze 
ciobani într-un sat îndepărtat. Până la eliberarea raionului în aprilie 1944, fraţii Mirocinik păşteau animalele, 
efectuau lucrări de agricultură. Anna şi Ivan Nedeliak îi vizitau pe băieţi şi îi susţineau.  

După eliberare fratele mai mare Yefim Mirocinik a plecat în calitate de voluntar în Armata Roşie, a decedat în lupta 
pentru eliberarea Poloniei. Semeon Mirocinik a ţinut legătura cu familia Nedeliak mulţi ani, chiar şi după emigrarea 
sa în SUA în 1991.  

La 1 decembrie 1996 Yad Vashem li-a acordat soţilor Ivan şi Anna Nedeliak titlul onorific de Drepţi între popoare.   
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Anexa 2:  
 
„Singura condiţie necesara pentru triumful răului este ca oamenii buni sa nu facă nimic”.  
 

Edmund Burke, parlamentar englez, politician 
 
„A fost  o întrebare a decenţei, noi nu am avut alegere”.  
 

Preben Munich Nelsen, Drept între popoare, Danemarca 
 

Nu vă îndoiţi că un grup mic de cetăţeni identici, poate schimba toată lumea, doar numai aşa şi poate fi.   
Margaret Mead, antropolog american  

 
 

Când oamenii citesc istoria aceasta, eu doresc ca ei să cunoască, că eu am încercat să deschid uşa mea, am 
încercat să le spun oamenilor: „Intraţi! Intraţi!” Drept rezultat, eu aş dori să le spun oamenilor: „Ţineţi minte că în 
viaţă vor apărea o mulţime de circumstanţe, care necesită un anumit curaj, anumite decizii personale, nu pentru alte 
persoane, ci pentru sinele propriu”. Nu mai am ce adăuga.    

Magda Trocmé, Drept între popoare, Franţa  
 
Prima întrebare  a lui Levit a fost următoarea: „În caz că eu nu voi mai ajuta persoana dată, ce va fi cu mine?” Dar 
apoi a venit Samariteanul bun şi a modificat întrebarea: „În caz că eu nu voi mai ajuta persoana dată, ce va fi cu 
ea?” Iată ce doresc să vă întreb.  

                  Martin Luther King, aprilie 1968, Memfis, Tennesi, cu o zi înainte de omor 
 
Dacă eu nu sunt pentru mine, cine e atunci pentru mine? Dacă eu sunt doar pentru mine, atunci pentru ce mai exist 
eu? Dacă nu acum atunci când?  

Mishnah 14 
 

Păcatul cel mai mare al fiecărui este de a rămâne nepăsător şi tăcut   
 

Elie Wiesel, novelist, ziarist, laureat al Premiului Nobel 
 

Anexa 3 

*** 
Dr.  Mordechai Paldiel   
Secţia drepţilor între popoarele lumii muzeul-memorial YAD VASHEM 
... Programul de comemorare a drepţilor a fost practic primită spre executare încă în anul 1962, şi tot atunci a fost 
fondat Parcul Drepţilor. La ceremonia deschiderii lui a fost prezentă Golda Meir, ministrul afacerilor externe al 
Israelului. A fost creat un comitet special permanent pentru acordarea acestui titlu. Comitetul este compus din 12 14 
membri şi este condusă de către judecătorul suprem al Israelului. Primul Preşedinte al comitetului a fost judecătorul 
Moshe Landa, care anterior a fost preşedintele şedinţei de judecată în privinţa lui infractorul nazist Adolf Eichman. 
Din 1970 postul l-a ocupat judecătorul Curţii Supreme Mose Beiskii.  
 În comitet intrau membrii diferitor organizaţii obşteşti, persoane de diferite profesii, majoritatea din ei – 
foştii prizonieri ai Catastrofei (Shoah). Mordechai Paldiel conduce Secţia Drepţilor între popoarele lumii pe lângă 
Institutul „YAD VASHEM”.  
 Membrii comitetului examinează toate cererile bazate pe mărturii, examinează toate documentele indirecte, 
dar adevărate. Pentru studierea fiecărui caz în parte, comitetul numeşte un membru în calitate de arbitru. După 
studierea tuturor mărturiilor la cazul dat şi convorbirilor cu cei, care au rămas în viaţă, martorii, el prezintă 
comitetului un raport detaliat. După aceasta cazul este inclus în ordinea de zi a şedinţelor comitetului şi la una din 
ele el este discutat în detalii.  

 
Secţia Drepţilor („YAD VASHEM”) pregăteşte cazurile pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţelor 

comitetului. Secţia dată de adresează la persoanele, care au salvat evreii, la persoanele, care au supravieţuit în 
timpul Catastrofei, martorilor din Israel şi de peste hotare, despre depunerea mărturiilor şi se ocupă cu adunarea 
informaţiei. Mai mult decât atât, Secţia Drepţilor organizează întâlniri cu martorii evenimentelor şi membrii 
Comitetului înainte de fiecare sesiune. Comitetul Drepţilor roagă persoanele care au supravieţuit, dar nu locuiesc 
în Israel, să autentifice notarial semnătura lor la misiunea diplomatică a Israelului la locul de trai.  

 
Din motiv că comitetul este foarte încărcat, în adresa lui sunt trimise tot mai multe şi mai multe adresări, el a 

fost nevoit să împarte trei sub-comitete, care se întrunesc regulat la adunările generale, de obicei o dată la şapte 
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săptămâni. Sub-comitetele sunt situate în trei oraşe: Ierusalim, Tel-Aviv şi Haifa. În cazuri extrem de complicate 
şi grave sub-comitetele se întâlnesc la adunări extraordinare în dependenţă de circumstanţele cazului... Pentru a 
face o concluzie corectă şi justă, comitetul ia în consideraţie toate detaliile pentru fiecare caz în parte şi toate 
circumstanţele, ce ţin de el. 

Printre altele comitetul încearcă să ia în consideraţie elementele următoare ale istoriei de salvare:  
1. Cum salvatorul şi cel salvat au făcut cunoştinţă pentru prima dată? 
2. Descrierea amănunţită a ajutorului acordat.  
3. Motivarea salvatorului: a fost o îndemnare motivată de prietenie, altruism, motive religioase sau simţul de umanitate? 
4. Ajutorul a fost compensat material? În ce mărime? 
5. Care a fost teama şi riscul cu care s-a ciocnit salvatorul? 
6. Vârsta persoanei, care depune mărturii. 
7. Care au fost relaţiile între salvatorul şi cel salvat în momentul acordării ajutorului? 

8. Altă informaţie indirectă şi documentele ce ţin de caz, care pot confirma unicitatea fiecărei istorii de salvare sau cel puţin a releva condiţiile celor 
întâmplate.  

În general, în caz că informaţia prezentată demonstrează că orice neevreu care risca cu viaţa lui, libertatea lui sau 
securitatea lui pentru a salva unul sau câţiva evrei de moarte sau deportare în lagărele de exterminare, fără un profit 
oarecare pentru salvator – persoana aceasta devine un candidat pentru acordarea titlului Drept între Popoarele lumii. 
Aceasta ţine şi de salvatorii care deja nu mai sunt în viaţă.  

Persoana, care a fost omagiată cu titlul dat, primeşte o medalie, pregătită special pentru el, cu numele lui, la fel şi un 
pom care este sădit în Parcul celor Drepţi. Medalia Drepţilor a fost făcută special pentru „YAD VASHEM” în 
tipografia din Israel. Autorul medaliei este Natan Carp, locuitor al Israelului, care a realizat în imagini artistice şi 
simboluri formula talmudică: „Cel care a salvat o viaţă, va salva toată lumea”. Două mâini, care strâng un cerc de 
salvare împletit din sârmă ghimpoasă, se întind din întuneric, iar cercul de salvare încinge globul pământesc, 
simbolizând golul lui şi proclamând prin aceasta că acţiunile asemănătoarea cu celea făcute de către Drepţi, 
justifică existenţa lumii şi servesc drept pilon credinţei noastre în umanitate şi umanism.  

Pentru confirmarea conferirii titlului onorific de Drept citim: „Prin prezenta se certifică că la sesiunea din ... 
Comitetul pentru conferirea titlului onorific de Drepţi între popoarele lumii creată pe lângă „YAD VASHEM” – 
Institutul de eroi şi mucenici ai Catastrofei, în baza probelor, prezentate lui spre examinare, a hotărât să-l decerneze pe ... 
care în perioada Catastrofei a riscat ... cu viaţa pentru a salva evreii urmăriţi. Din acest motiv Comitetul decernează .... 
Medalia Drepţilor între Popoarele lumii şi a hotărât să sădească un pom în memorie” şi cu numele lui (ei) în Aleea 
Drepţilor pe teritoriul „YAD VASHEM” în muntele Memoriei în Ierusalim”. 

Distincţiile sunt decernate şi înmânate la ceremonia în memoria salvatorilor, când ei vin la Ierusalim. Cei, care nu sunt în 
stare să vină la Israel, primesc distincţiile la reprezentanţele diplomatice ale Israelului în timpul unei ceremonii cu 

participarea reprezentanţilor guvernului şi cu înştiinţare în presă. 
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Anexa 4: 

Drepţii între popoare conform ţărilor şi naţionalităţii salvatorilor.  
Statistica pentru 1 ianuarie 2011  
 Cifrele mărturisesc nu numai numărul de evrei salvaţi în fiecare ţară, dar şi reflectă datele disponibile pentru Yad 
Vashem.  
Austria 87 Macedonia 10 
Albania 69 Moldova 79 
Armenia 13 Muntenegru 1 
Belarus 555 Norvegia 47 
Belgia 1,584 Polonia 6,266 
Bosnia 40 Portugalia 2 
Bulgaria 19 Rusia 173 
Brasilia 2 România  60 
Marea Britanie 14 Serbia 131 
Ungaria  764 Slovacia 522  
Vietnam 1 Slovenia 6 
Germania   495 SUA 3 
Olanda ** 5,108 Turcia 1 
Grecia  307 Ucraina 2,363  
Georgia 1 Franţa  3,331 
Danemarca* 22 Croaţia 102 
Spania 4 Republica Cehia 108 
Italia 498 Chile 1 
China 2 Elveţia  45 
Letonia 129 Suedia  10 
Lituania 800 Estonia 3  
Luxemburg 1 El Salvador  1 
  Japonia  1 

Total: 23,788 
* Rezistenţa daneză care a participat la salvarea comunei evreieşti, a insistat să-şi primească titlul ca grup şi nu 
individual. 

** Include două persoane originare din Indonezia, domiciliaţi în Ţările de Jos.  
Copyright © 2011 Yad Vashem The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority 
 
Surse:  
Yad-va-Shem: Istorii alese despre salvarea evreilor în spaţiul CSI 
http://www1.yadvashem.org/yv/ru/righteous/moldova/nedelyak.asp 
 
Salvarea evreilor în Danemarca  
http://www.jfr.org/site/DocServer/jfrdanish.pdf?docID=163 
Yad-va-Shem: Drepţii între popoare din Republica Moldova  
 
http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/pdf/virtial_wall/moldova.pdf 
 
Mordecai Paldiel  
Drepţii între popoare în anii Catastrofei.  
 
http://www1.yadvashem.org/yv/ru/education/lesson_plans/pdf/righteous1.pdf 
Drepţi între popoare, statistica pentru 1 ianuarie 2011 conform ţărilor şi etniilor a salvatorilor.  

http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp 
 
 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9Ba_danez%C4%83
http://www1.yadvashem.org/yv/ru/righteous/moldova/nedelyak.asp
http://www.jfr.org/site/DocServer/jfrdanish.pdf?docID=163
http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/pdf/virtial_wall/moldova.pdf
http://www1.yadvashem.org/yv/ru/education/lesson_plans/pdf/righteous1.pdf
http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp
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Zilele de comemorare a Holocaustului  
D-rul Evghenii Bric  

 
Termenul Holocaust, în sensul de nimicire a evreilor din Europa, a devenit cunoscut în anii cincizeci, datorită 
lucrărilor lui Elie Wiesenthal. Însă în anul 2005 într-un interviu la postul BBC  el a declarat că refuză să folosească 
termenul acesta ca nimicire a poporului evreiesc în anii de război, şi consideră mai corect termenul Shoah – 
catastrofă sau catastrofa evreilor europeni. În perioada 1933 – 1945 au fost nimicite în jur la 6 milioane de evrei.  
Termenul Holocaust include nimicirea Romilor, homosexualilor, francmasonilor, martorilor lui Iehova şi altor 
grupuri de persoane. În limba rusă contemporană Holocaustul (scrierea cu literă mare) înseamnă nimicirea 
populaţiei evreieşti în anii războiului. Scrierea termenului cu literă mică – Holocaustul înseamnă orice acţiuni de 
genocid în anii celui de al doilea război mondial şi mai târziu.  
Ziua internaţionala de comemorare a victimelor Holocaustului  
Este comemorată la 27 ianuarie. Este aprobată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 1 noiembrie 2005 
(Rezoluţia nr. 60/7). Data de 27 ianuarie a fost aleasă din motiv că în ziua aceasta armata sovietică a eliberat lagărul 
de concentrare Auschwitz. În Auschwitz, conform diferitor surse, au fost nimicite de la 1 până la 4 milioane de 
persoane, în general evrei. Pentru prima dată ziua aceasta a devenit ziua internaţională de comemorare în anul 2006, 
dar în unele ţări ea este comemorată şi mai devreme. Din anul 2005 ea este comemorată în ţările – membrii Uniunii 
Europene. În Germania în anul 2011 ziua aceasta a fost consacrată Romilor – victimelor Holocaustului.   
Ziua de comemorare a catastrofei şi eroismului (Yom haShoah) 
Ziua această este stabilită în Israel de către Knesset la 12 aprilie 1951 (27 nisan). Ben Gurion considera că este 
necesar de a consacra ziua de comemorare începutului răscoalei din ghetoul din Varşovia. Data începutului 
răscoalei, ziua a 14 de nisan – ajunul sărbătorii Pesah, nu este potrivită pentru doliul naţional. Ben Gurion vedea în 
răscoala din Varşovia răspuns la viitoarele atacări ale antisemitismului militant. Din acest motiv el a numit ziua 
aceasta Yom haShoah Vehagvura (Ziua catastrofei şi eroismului). Menachem Begin considera data cea mai potrivită 
– ziua de 9 Ava – ziua universală de tragedie naţională, când au fost distruse primul şi al doilea hramuri. Rabinii 
ultraortodocşi împărtăşeau acest punct de vedere. Principalul Rabinat al Israelului şi mişcarea „Mizrahi” considerau 
cea mai potrivită ziua a 19 tevet. Conform părerii lor, ziua aceasta de post, consacrată memoriei începutului 
distrugerii Ierusalimului, corespundea ideii zilei de comemorare. Astăzi Rabinatul Principal al Israelului 
comemorează ziua aceasta ca ziua de doliu internaţional „Caddiş”. La 12 aprilie 1951 Knesset-ul a adoptat rezoluţia 
privind la proclamarea zilei a 27 a lunii nisan „Ziua catastrofei şi eroismului”. Aceasta este ziua a şasea după 
finisarea sărbătorii Pesah şi săptămâna înainte de Yom haZikaron şi ziua independenţei. Faptul precum că aceste 
date sunt alături una de alta simbolizează calea poporului evreiesc spre reînviere. În unele sinagogi din Yonm 
haShoah are loc ca o slujbă deosebită. De obicei, sunt aprinse şase lumânări memoriale în memoria a celor şase 
milioane care au decedat în timpul catastrofei comunităţii europene şi este citită o rugăciune de pomenire Azcara. 
La cimitirele din Johannesburg şi Cape town sunt realizate diferite ceremonii memoriale. La cimitirul West Park 
pictorul sud-african Gherman Wald a creat un memorial care era compus din şase şofaruri mari. În Israel Yom 
aShoah – este ziua naţională de doliu, stabilită de către Knesset. Ceremonia oficială are loc în Yad Vashem. La orele 
10 dimineaţa în ziua aceasta în toată ţara răsună o sirenă în timpul căreia se linişteşte toată ţara şi cetăţenii păstrează 
două minute de reculegere în memoria celor decedaţi. Şi nu contează unde ei se află în acest moment: merg în 
stradă, în autobuz, cu trenul, în maşină, sunt la serviciu sau acasă. În caz că persoana se află la serviciu, acasă sau 
merge în stradă, ea se opreşte şi stă cu capul aplecat atât timp cât răsună sirena. În maşină sau în autobuz sunt 
obligaţi să se oprească, să iasă din maşină şi să stea pe loc până când răsună sirena. În tren între localităţi sirena nu 
se aude. Maşinistul opreşte trenul, toţi se scoală de pe locurile sale şi stau în picioare până când sună sirena. Există o 
divergenţă referitor la admisibilitatea acestei tradiţii. Sirena nu a fost niciodată simbol al iudaismului. Unii evrei 
ortodocşi consideră că este neadmisibil să fie folosite tradiţiile non-iudaice, şi din acest motiv nu se scoală în 
picioare când răsună sirena. Dar premizele sunetului sirenei de doliu îşi găsesc rădăcinile sale în Tora Orală – „în 
caz că s-a întâmplat o nenorocire, - gândeşte-te a cui este vina, personal a ta sau a strămoşilor tăi, din ce motiv 
nenorocirea aceasta a avut loc”. În ziua aceasta izraeliţii se roagă ca timpurile de moarte şi groază să nu se mai 
repete niciodată.  
 Ziua de comemorare a celor decedaţi în războaiele din Israel şi victimelor de teroare (Yom haZikaron) 
Yom haZikaron (Ziua de comemorare a celor decedaţi în războaiele din Israel şi victimelor de teroare) – ziua doliu 
de stat a Israelului. Ziua de comemorare are loc pe data de 4 iyar conform calendarului evreiesc. După ea mereu 
urmează Ziua Independenţei a Israelului care se sărbătoreşte pe 5 iyar. În aceiaşi zi sunt comemoraţi soldaţii din 
Armata de Apărare a Israelului care au murit în războaiele din Israel sau în timp ce-şi îndeplineau datoria, a 
poliţiştilor, şi reprezentanţilor altor servicii de securitate. În ziua de comemorare la fel este onorată memoria 
victimelor de teroare. În ziua de comemorare în Israel sunt pomeniţi şi luptătorii echipei evreieşti, care au luptat în 
cel de al doilea război mondial. Ziua începe în jur la orele 20:00 după ora locală, cu un sunet de sirenă care răsună 
timp de un minut, în timpul căruia majoritatea izraeliţilor stau în picioare şi tac.   Mulţi izraeliţi religioşi în timpul 
acesta spun rugăciuni în memoria celor decedaţi. Ceremonia oficială are loc la peretele de vest (Zidul Plângerii) de 
pe Muntele Templului în Ierusalim, iar steagul Israelului este coborât pe jumătate. La orele 11:00 a dimineţii 
următoare timp de două minute răsună sirena, în timpul căreia majoritatea izraeliţilor stau în picioare şi tac.   
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Ziua internaţională de eliberare a prizonierilor din lagărele de concentrare fasciste 
Este o dată importantă care este  comemorată pe data de 11 aprilie, data pătrunderii trupelor americane pe teritoriul 
Buchenwald. În lagărele de concentrare, lagărele şi închisorile fasciste erau deţinute de la 18 până la 20 milioane de 
persoane, din care 12 milioane au decedat. Majoritatea celor decedaţi erau evrei.    
Ziua internaţională de comemorare a victimelor fascismului  
Ziua de comemorare a victimelor fascismului – este o dată internaţională, care se sărbătoreşte anual în a doua 
duminică a lunii septembrie şi este consacrată celor zeci de milioane de victime ale fascismului  
Ziua de comemorare a victimelor Holocaustului în ţări diferite  
Ungaria. În Ungaria este comemorată la 16 aprilie. În ziua aceasta evreii din ţară au fost împuşcaţi în ghetouri.  
Letonia. În Letonia ziua de comemorare a genocidului se sărbătoreşte la 4 iulie. În ziua aceasta în anul 1941 au fost 
arse toate sinagogile evreieşti cu evreii care se aflau înăuntru. Acţiunea a fost întreprinsă de către naţionaliştii 
localnici.  
România. În România ziua de comemorare a victimelor Holocaustului se sărbătoreşte la 9 octombrie. În ziua 
aceasta în anul 1941 a început deportarea evreilor din Bucovina, Moldova şi România în lagărele de concentrare şi 
ghetourile din Transnistria.  
Franţa. 16 iulie – în memoria a 1942 13 evrei din Paris care au fost trimişi în lagărul de concentrare Auschwitz.  
SUA La propunerea lui Steven Spielberg începând cu anul 2005 ziua de 8 mai este considerată ziua de comemorare 
a victimelor Holocaustului. Prin Hotărârea oficială a Congresului SUA, săptămâna de comemorare a victimelor 
Holocaustului sunt considerate 8 zile, de la prima duminică după Yom haShoah.  
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