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SHOAH – Holocaustul
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Clasa a doua de gimnaziu, Riga, Letonia, 1933
Doar șapte din cele 37 de persoane prezente în fotografie
au supraviețuit Holocaustului.

Shoah. Holocaustul a fost un genocid fără precedent, total și sistematic, desfășurat de
Germania nazistă și colaboratorii săi, cu scopul anihilării totale a poporului evreu. Motivația
principală a fost ideologia rasistă, antisemită nazistă. Între 1933 și 1941, Germania nazistă
a urmărit o politică de deposedare a evreilor de drepturi și de proprietăți, urmată de
stigmatizarea și izolarea populației evreiești. Această politică a obținut sprijin în Germania
și în mare parte din Europa ocupată. În 1941, după invazia Uniunii Sovietice, naziștii și
colaboratorii lor au declanșat exterminarea sistematică a evreilor. În 1945, aproape șase
milioane de evrei fuseseră uciși.

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Amintiți-vă numai că eram nevinovat și, ca și voi, muritori din acea zi,
Avusesem și eu un chip marcat de furie și de milă și de bucurie, atât de simplu,
un chip de om!
Benjamin Fondane, asasinat la Auschwitz-Birkenau, 1944

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, US
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Viața evreiască între cele două războaie mondiale. Pentru aproape 2000 de
ani, poporul evreu a trăit ca o minoritate între națiuni. În epoca modernă, evreii
au luptat să obțină drepturi civile egale, au aderat la mișcări politice și au trecut
printr-un proces accelerat de modernizare. Aspirând la integrarea în toate sferele
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vieții și să împărtășească destinele națiunilor în rândurile cărora au trăit, ei
și-au menținut individualitatea religioasă și națională și au îmbogățit cultura în
care au trăit.

Ghetto Fighteres' House Archives, Lohmei Hageta'ot Kibbutz, Israel

United States Holocaust Memorial
Museum, Washington DC
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The Joseph Yekutieli Maccabi Sports Archive, Kfar HaMaccabiah, Israel

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Cât de mulți privesc la el [Hitler] precum la salvatorul lor, ...la cel care îi salvează… savantul, preotul,
muncitorul, șomerul, pe care îi salvează de la partidele opuse, înapoi în sânul națiunii.
Louise Solmitz, profesoară germană, 1933
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Adolf Hitler printre suporterii săi, anii 1930, Germania

Ascensiunea nazismului în Germania. În urma Primului Război Mondial
(1914-1918), Europa s-a găsit într-o stare de prefacere politică, economică și
socială. Diferite mișcări ideologice au oferit alternative radicale la valorile liberale
ale dreptei și stângii, aspirând la dobândirea superiorității totale a națiunii și a
rasei, pe de o parte, sau a clasei sociale, pe de alta. În același timp, crearea
statelor naționale etnice a slăbit poziția unor minorități în întreaga Europă, în

mod special a evreilor, care au fost deseori acuzați de trădare și de punerea în
pericol a națiunii. În Germania, acest proces a dus la consolidarea treptată a
Partidului Național Socialist (Nazist), sub conducerea lui Adolf Hitler. În 1933,
în urma alegerilor democratice și cu sprijinul conservatorilor, naziștii au ajuns
la putere și imediat s-au angajat într-o revoluție totalitară, rasistă și antisemită.

Logodnicul meu a fost ucis pe front în 1914. Frații mei, Max și Julius Cohn
au fost uciși în 1916 și în 1918. Fratele care mi-a rămas, Willy, s-a întors
acasă orb… Toți trei au primit Crucea de Fier pentru serviciul adus țării.
Dar acum... pamflete care spun “Afară cu evreii” sunt distribuite pe străzi…
Incitarea împotriva evreilor este oare un semn de curaj sau de lașitate,
când evreii reprezintă doar unu la sută din poporul german?
Scrisoarea Friedei Friedmann către Președintele Paul von Hindenburg, Germania, Februarie 1933

Afiș al Asociației Evreilor Germani Veterani de Război (RjF), subliniind faptul
că 12000 de soldați evrei au căzut în Primul Război Mondial - încercare de
a contracara propaganda antisemită, care îi acuza pe evrei de a fi eschivat
serviciul militar.

O Menorah de Hanukah la fereastra casei
Rabinului Akiva și a Rachelei Posner, Kiel,
Germania

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Numai el [Arianul] … reprezentând prototipul a tot ceea ce se înțelege prin
cuvântul „om”. Evreul este un anti-om.
Adolf Hitler
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Afiș antisemit nazist
Evreul este înfățișat ca un parazit care aspiră să controleze lumea.

Ideologia nazistă antisemită. Ideologia nazistă, care a fost bazată pe
o viziune rasistă antisemită asupra lumii, a perceput pe evrei ca o rasă
distructivă, care otrăvește și subminează bazele existenței umane.
Inspirându-se și din anti-iudaismul tradițional european, naziștii au
văzut pe evrei și iudaismul ca pe o forță satanică aspirând la dominația
Jakob Feibelmann a fost propietarul unei fabrici de succes,
care producea folie de aluminiu și a fost membru al consiliului
municipal al orașului Memmingen, Bavaria. A servit ca ofițer în
armata germană în Primul Război Mondial.
După ce naziștii au ajuns la putere, Jakob a fost arestat, dar în
cele din urmă a fost eliberat datorită poziției sale în comunitate.
În același timp, fiica sa, Miriam a început să sufere de pe urma
hărțuielii antisemite la școală.
În 1934 Jakob a început să primească în fiecare săptămână cărți
poștale anonime cu expresii de ură. În total, familia Feibelmann
a primit 46 de astfel de cărți poștale.
În 1935, Jakob Feibelmann și familia sa au fugit în Israel.

lumii, generând revoluții sociale și favorizând comunismul, capitalismul
exploatator și statele democratice. Naziștii au considerat că germanii erau
o rasă stăpânitoare și au căutat să creeze o nouă ordine mondială sub
conducerea lor – o lume fără evrei.

„Rezultatele Iluminismului
Nici o fată nu va mai cădea în capcana lui
El își bea licoarea singur de acum înainte”
„Când, în sfârșit, evreu obraznic, ai de gând să pleci
înapoi în Palestina?”

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Acesta este rămasul meu bun de la orice este german.
Rămasul meu bun din suflet de la ceea ce a fost patria mea… Nu aș mai putea fi german.
Memoriile lui Edwin Landau, un evreu german care a imigrat pe pământul Israelului
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Cetățeni germani privind la incendierea sinagogii Horowitz din Frankfurt pe Main în Noaptea de Cristal, Germania, 10 Noiembrie 1938.

Evreii din Reich sub stăpânirea naziștilor. Imediat după preluarea puterii în
1933, naziștii au declanșat un proces de discriminare crescândă împotriva
evreilor. Au rupt pe evrei de mediul înconjurător și i-au distrus economic. În
1935, Legile de la Nurenberg au revocat cetățenia evreilor germani. În cursul
anilor 1930, sute de mii de evrei au căutat să emigreze, părăsind patria care
îi trădase, dar numai un număr limitat au putut găsi azil în altă parte. Alții au
creat cadre alternative, în special în domeniul culturii, educației și ajutorului
social și și-au întărit identitatea evreiască.

Naziști scriu o lozincă pe un magazin evreiesc: “Germani ! Protejați-vă !
Nu cumpărați de la evrei.” Germania, 1 Aprilie, 1933.
La 1 aprilie 1933 naziștii au organizat prima acțiune antisemită la nivel
național – un boicot economic, care era parte a unei politici deliberate
de a izola și ostraciza pe cetățenii evrei germani.
Bundesarchiv, Koblenz, Germany

În timpul anului 1938 situația s-a înrăutățit, prin noi deposedări economice,
emigrarea forțată a evreilor din Germania și violența crescută împotriva
evreilor. Aceasta a culminat cu pogromul din noiembrie – Noaptea de
Cristal – când mii de sinagogi, case ale evreilor și afaceri evreiești au fost
incendidate și distruse peste tot în Germania. Zeci de mii de evrei au fost
arestați și deportați în lagăre de concentrare iar mulți evrei au fost uciși.
Viața evreilor în Germania a devenit de nesuportat.

Un bărbat evreu și o femeie creștină sunt umiliți în public pentru că au o legătură
intimă. Cuxhaven, Germania, 27 Iulie 1933.
Legile de la Nurenberg, legislația rasistă adoptată în 1935, au interzis relațiile sexuale
între evrei și arieni.

Refugiatul, 1939
Felix Nussbaum
Asasinat la Auschwitz-Birkenau, 1944

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Nu am fost nicicând mai umilit în viața mea ca atunci când am privit, trecând pe poartă către
piață și am văzut fețele fericite, zâmbitoare ale trecătorilor, râzând de nenorocirea noastră.
Dawid Sierakowiak, Lodz, Polonia, 4 Octombrie 1939
Ucis în Ghetoul din Lodz, 1943
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Femei purtând steaua galbenă, însemnându-le ca evreice, Viena, Austria, 1941

Österreichische Nationalbibliothek Bildarchiv und Grafiksammlung, Vienna, Austria

Ocuparea Europei. Al Doilea Război Mondial a început când Germania a
invadat Polonia, la 1 septembrie 1939. În doi ani, Germania a controlat o
mare parte din Europa și Nordul Africii. Naziștii au impus “Noua Ordine,” în
care evreii nu aveau loc. Evreii au fost exploatați și asupriți iar drepturile lor

Milițian slovac tăind barba unui evreu, Stropkov, Slovacia, 21 Mai 1942

au fost negate; ei erau separați de toate celelalte populații și deportați în
mod violent în lagărele de muncă forțată. Naziștii au reușit să mobilizeze
aparatele locale guvernamentale și birocrația pentru a persecuta pe evrei și
pentru a-i dezrădăcina complet din sferele civilă, socială și economică.

Umilirea evreilor în timpul „Şabatului Negru”, Salonic, Grecia, 11 Iulie 1942

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Deodată ne-am văzut loviți din toate părțile. Suntem segregați și separați de lume…
alungați din societatea rasei umane.
Chaim A. Kaplan, Ghetoul din Varșovia, Polonia, 17 Noiembrie 1940.
Asasinat în lagărul de exterminare de la Treblinka, August 1942
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Copii evrei murind de foame pe străzile Ghetoului din Varșovia, Varșovia, Polonia, 19 Septembrie 1941

Ghetourile. În multe locuri din Europa Răsăriteană naziștii au implementat un
proces treptat de închidere a evreilor în zone special desemnate pentru evrei
– ghetouri – la conducerea cărora germanii au impus o conducere evreiască
prin constrângere. Ghetourile s-au caracterizat prin aglomerare extremă,
foamete, boală, muncă forțată și moartea a sute de mii. În ciuda acestor
condiții de nesuportat, evreii au făcut toate eforturile pentru a supraviețui –
iberleben, cum se spune în limba idiș.

O bucătărie publică la Societatea Evreiască de Ajutor Reciproc, Ghetoul din Varșovia,
Polonia

Pe ascuns, mișcările de tineret în multe locuri au continuat activitățile lor
educative în clandestinitate, oamenii s-au implicat în activități politice reale,
au fost întemeiate instituții de asistență socială și culturale, se desfășurau
activități religioase și evreii au ținut jurnale personale pentru a servi ca
mărturie generațiilor ce aveau să vină. Sensul lor de izolare a fost exacerbat
de înstrăinarea și indiferența afișată de mulți din rândurile populațiilor
înconjurătoare.

Un băiat lucrând într-un cimitir evreiesc, scoate un cadavru de la morgă pentru
înmormântare, Varșovia, Polonia, 19 Septembrie 1941

Oră de geografie în Ghetoul din Lodz, Polonia

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Am douăzeci de ani. Oh, cât de frumoasă este lumea din jurul meu…
Sunt acestea oare ultimele mele clipe?
Răzbunare! Fie ca toți cei care citesc ultima mea dorință să mă răzbune.
Ultimul testament scris pe zidurile unei sinagogi unde evreii din ghetou au fost strânși înainte de execuție, Kowel, Polonia, 1942

O fotografie trimisă de pe front de către un soldat german.
Pe dosul fotografiei este scris: „Evreii într-o Aktion, Ivangorod, Ucraina, 1942”.

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
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Un punct de cotitură criminal. La 22 iunie 1941, Germania nazistă a lansat un
atac surpriză împotriva Uniunii Sovietice. Atacul a constituit o cotitură critică
în al Doilea Război Mondial și a fost fatal pentru soarta evreilor, care erau
percepuți de către naziști drept întruchiparea comunismului. Campania a fost
purtată sub forma unui război total ideologic și rasial și a fost caracterizată prin

Kraigonev, Uniunea Sovietică, 1941

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

Mizocz, Polonia, 1941
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atacuri extensive împotriva populației civile și prin politica criminală a naziștilor
contra evreilor. Einsatzgruppen-urile, echipele naziste ale morții, împreună cu
armata germană și poliția, sprijiniți de colaboratori locali, au strâns pe evrei în
locuri din apropiere de orașele și orășelele lor și i-au împușcat. Aproximativ 1,5
milioane de evrei au fost asasinați în acest mod.

Vinnița, Ucraina, Iulie 1941

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Ghetoul din Plonsk, 14 Decembrie 1942

Mâine ne vom îndrepta către Marele Necunoscut în deplină cunoștință și pace.
Dacă urmează să trăim, cu atât mai bine; și dacă nu…
Abramek, Polonia
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Germania nazistă și teritoriile ocupate
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„Soluția Finală”: Deportările către lagărele de exterminare. În ultima parte a
anului 1941 asasinările prin împușcare au evoluat într-un plan cuprinzător,
sistematic, pe care naziștii l-au denumit “Soluția Finală a Problemei Evreiești
în Europa”. Germania nazistă a desemnat pe evreii din întreaga Europă pentru
exterminarea totală. În acest scop, naziștii au mobilizat întregul aparat al
guvernului, armata, SS (brațul ideologic armat al Partidului Nazist), poliția și
industria. Regimurile colaboraționiste, împreună cu membrii ai populației locale
din țările ocupate s-au înrolat, de asemenea, la acest efort.

Din Ghetoul din Varșovia, Polonia, în lagărele de exterminare Treblinka și Majdanek,
Polonia, Aprilie-Mai, 1943
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Milioane de evrei din întreaga Europă au fost arestați și deportați cu trenurile de
marfă în lagărele de exterminare – instalații de crimă industrială în care evreii au
fost gazați. De-a lungul întregului proces, naziștii au înșelat victimele în privința
adevăratului scop al călătoriei. În acest mod, aproximativ trei milioane de evrei
au fost asasinați în lagărele de exterminare, incluzând Auschwitz-Birkenau,
Treblinka, Bełżec, Chełmno, Majdanek și Sobibór. Aproape șase milioane de
evrei au fost uciși în întreaga Europă între 1941-1945.

Din Tracia, anexată de Bulgaria, în lagărul de exterminare Treblinka, Martie 1943

Din lagărul de tranzit de la Westerbork, Olanda, în lagărul de exterminare AuschwitzBirkenau

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?

Poarta de intrare la Birkenau, Polonia, 1945
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Auschwitz-Birkenau. Auschwitz a fost înființat ca lagăr de concentrare pentru
dușmanii regimului de ocupație nazist. Între 1942-1944, lagărul a devenit, de
asemenea, principalul centru de exterminare al evreilor din Europa. La Birkenau
(Auschwitz II), naziștii au construit patru instalații de ucidere, fiecare cu vestiar,
cameră de gazare și crematoriu. Evreii erau trimiși la Birkenau în transporturi
din întreaga Europă. Majoritatea au fost exterminați la sosire.

Evrei din Rutenia Carpatică, Ungaria, în timpul procesului de selecție de către
naziști, Birkenau, 27-28 Mai, 1944.
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Doar puțini au supraviețuit selecției și au rămas temporar în viață ca prizonieri
în lagăre și sclavi de muncă.
Aproximativ 1,200,000 de persoane au fost ucise la Auschwitz-Birkenau, care
este cunoscut ca un simbol al Holocaustului, al răului absolut și al suferinței
umane, al umilirii și crimei. Aproape 1,000,000 dintre cei uciși au fost evrei,
între care mai mult de 200,000 de copii.

Femei și copii evrei, selecționați pentru exterminare, în drum spre camerele
de gazare, Birkenau, 27-28 Mai, 1944.

Cuptoarele pentru arderea trupurilor victimelor, Crematoriul III la Birkenau, 1943.

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Nu vă grăbiți să luptați și să muriți... avem nevoie să salvăm vieți.
Este mai important să salvăm evrei decât să ucidem germani.
Tuvia Bielski
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Partizani în lagărul de familie sub comanda lui Tuvia Bielski. Pădurile Naliboki, Bielorusia, Mai 1944.

Reacțiile evreilor. În perioada Holocaustului evreii s-au găsit abandonați și uitați
de majoritatea populației printre care trăiau. Drept rezultat și având în vedere
opțiunile limitate pe care le aveau, evreii au căutat să reziste atât individual
cât și în colectiv: ascunzându-se și fugind, prin activități de asistență socială,
religioasă și culturală; prin rezistență armată și organizând misiuni de salvare a
celorlalți evrei.

Peste tot în Europa, evreii au încercat în diferite moduri să sprijine pe cei care
luptau împotriva naziștilor, fie alăturându-se grupurilor de partizani, dintre care
unele nu le-au permis evreilor să intre în rândurile lor, fie constituind organizații
evreiești de rezistență. În ghetoul din Varșovia și în alte ghetouri, grupurile de
rezistență evreiești s-au angajat în lupta armată odată ce au înțeles că au puține
șanse de supraviețuire.

Ca răspuns la lichidarea finală a ghetoului,
organizațiile de rezistență au pornit o
răscoală armată, sprijinită de locuitorii care
se baricadaseră în bunkere și ascunzișuri.
Ca reacție la răscoala evreilor, germanii au
incendidat sistematic clădirile ghetoului, care
a devenit repede o capcană de foc. Cu toate
acestea, evreii din ghetou au rezistat vreme
de o lună.

Soldați germani arestează rezistenți evrei în timpul reprimării răscoalei din ghetoul
din Varșovia, Aprilie-Mai 1943.

Casa a servit ca punct de tranzit pentru copii
evrei aleși pentru deportare. Henriette Henriquez
Pimentel, directoarea instituției, împreună cu Walter
Süskind din conducerea evreilor din Olanda, a intrat
în legătură cu Rezistența olandeză și a reușit să
ascundă sute de copii. În 1943 instituția a fost
lichidată. Henriette și copii rămași au fost deportați
în lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau.

Copii și surori medicale în De Creche, casă de copii, Amsterdam,Olanda.
The Jewish Historical Museum, Amsterdam, the Netherlands
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Anna Frank, Amsterdam, Olanda, 1941
În Iulie 1942, Anna Frank, în vârstă de 13 ani, împreună cu familia sa și cu alți evrei, s-au ascuns cu ajutorul unor prieteni olandezi. Timp de doi ani ea a ținut un jurnal, în care a însemnat gândurile și sentimentele sale.
La 4 August 1944, în urma unei trădări , întregul grup a fost arestat și deportat la Auschwitz-Birkenau. Mai târziu, Anna a fost trimisă în lagărul de concentrare de la Bergen-Belsen, unde a fost ucisă în Martie 1945.

Atitudinea majorității societății față de evrei. Soarta evreilor în țările ocupate
a fost decisă nu numai de politica nazistă, ci și de atitudinea majorității
societății. Populația locală a reacționat în diferite moduri la climatul de violență
și teroare în care evreii au fost ținta persecuției și asasinatului. Unii au luat
parte la crime alături de naziști, alții au ajutat pe evrei. Mulți s-au bucurat de
situația disperată a evreilor și au căutat profit denunțându-i, șantajându-i sau

Deportarea evreilor în Transnistria de către autoritățile române și colaboratori locali, Briceva,
România, 1941

jefuindu-le proprietățile. În cele mai multe cazuri, populația locală a reacționat
cu apatie față de uciderea evreilor. Prejudecățile antisemite, atât tradiționale
cât și moderne, atmosfera de frică impusă de naziști ca și conformismul au
făcut ca mulți europeni să nege în mod conștient crimele evidente împotriva
vecinilor lor evrei, care trăiseră în mijlocul lor timp de secole.

Ucraineni abuzează de o femeie evreică, Lvov, Polonia,
Iulie 1941

Soldați germani și populația locală sunt martori la uciderea evreilor de către naționaliști lituanieni, Kovno,
Lituania, 27 Iunie, 1941

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Noi eram functionari, țărani, muncitori, studenți, preoți, călugărițe – eram oameni simpli,
faptele noastre nu erau sofisticate; a fi cedat in fața josniciei ar fi fost o rușine.
Anna Bandžáková-Kuchárová, Slovacia
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Julie De-Bast împreună cu Micheline Wierzchowski, Bruxelles, Belgia, 1943
În 1942, Julie De Bast a scos pe Anna Meiers și pe Micheline Wierzchowski dintr-un institut catolic, după ce a aflat că Gestapoul făcuse un raid în căutare de copii evrei.
Fetele au stat în casa lui Julie și Jean sub identitate falsă până la sfârșitul războiului. În 1994 Yad Vashem a recunoscut pe Jean și Julie De Bast ca Drepți între Popoare.

Drepții între Popoare. Drepții între Popoare sunt cei care nu erau evrei și care șiau riscat viața pentru a salva evrei de la persecuție. Actele de salvare au inclus
a da adăpost, a procura acte falsificate, inclusiv documente și vize diplomatice,
a găsi de căi de scăpare, traversând ilegal pe evrei peste frontieră și ascunzând
copii. Copiilor li s-a oferit adăpost în familii, în orfelinate și în instituții religioase
cu ajutorul conducătorilor religioși, preoți și călugărițe. Acesti salvatori au trăit cu
teama permanentă de denunțare. În Europa Occidentală ei riscau să fie arestați

Oskar Schindler
Germania

Tatiana Chariuta Zelenskaia,
Rusia

Piotr Afanasiev
Letonia

Leopold Socha
Polonia

de către germani și trimiși în lagăre. În Europa Răsăriteană ei s-au confruntat cu
pericolul execuției și posibilitatea ca familiile lor să fie pedepsite. Faptele Drepților
între Popoare demonstrează că era posibil ca evrei să fie salvați și ajutați. Istoriile
lor servesc ca model de eroism și comportament uman și moral, precum și de
păstrare a caracterului sfânt al vieții umane. Statul Israel, în numele poporului
evreu, a conferit institutului Yad Vashem misiunea de a comemorara faptele celor
Drepți între Popoare care și-au riscat viața pentru a salva evrei.

„Oricine salvează o singur viață,
salvează un întreg univers”
Medalia Drepților între Popoare

Odile Teyssendier
Franța

Zajneba Hardaga
Bosnia și Herțegovina

Mitropolitul Chrysostomos
Grecia

Raoul Wallenberg
Suedia

Academia Raoul Wallenberg, Suedia

În inima mea – cât e de ciudat – nu este ură, doar
o durere cumplită, uimire și întrebarea permanentă “De ce?”
Elisheva (Elsa) Binder
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Întotdeauna trebuie să decizi de ce parte ești.
Neutralitatea ajută opresorului, niciodată victimei.
Tăcerea încurajează călăul, niciodată pe cel chinuit.
Elie Wiesel
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Nimeni nu ar trebui să judece până când nu se
întreabă el însuși, cu absolută sinceritate, dacă
într-o situație similară nu ar fi făcut același lucru.
Viktor E. Frankl

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Pentru noi, victoria a venit prea târziu, mult prea târziu.
Șmuel Krakowski, eliberat din lagărul Theresienstadt de către Armata Sovietică
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Un prizonier al lagărului de concentrare Bergen-Belsen după eliberarea de către armata britanică, Germania, 15 Aprilie 1945

Eliberarea. Eliberarea Africii de Nord și a Europei de sub ocupația nazistă
s-a produs treptat, începând cu sfârșitul lui 1942 până la prăbușirea finală a
Reichului în mai 1945. Majoritatea evreilor din Europa fuseseră deja uciși la
vremea când Aliații eliberau teritoriile de sub controlul german. Către sfârșitul
războiului, pe măsură ce frontul se apropia, naziștii au început să evacueze
prizonierii din lagăre către teritoriul Germaniei. Pe măsură ce eliberarea s-a

apropiat, sute de mii de prizonieri evrei flămânzi, bolnavi și epuizați au fost
asasinați în “Marșurile Morții”. Trupele aliate care au eliberat lagărele au fost
îngrozite de ceea ce au găsit. Evreii supraviețuitori au primit libertatea cu
sentimente amestecate. Pentru victimele Holocaustului eliberarea a venit
prea târziu.

În vara anului 1944 artistul evreu Zinovii Tolkatchev
s-a înrolat în acea unitate a armatei sovietice care
avea să elibereze lagărele de exterminare Majdanek
şi Auschwitz. În aceste lagăre Tolkatchev a desenat
şi pictat o serie de lucrări ce descriu imaginile oribile
la care a fost martor.
Salvatorul, 1945
Zinovii Tolkatchev

Prizonieri ai lagărului de concentrare Dachau după eliberarea de către armata SUA,
Germania, 1945

Un soldat american și un prizonier eliberat, lagărul de
concentrare Buchenwald, Germania, Aprilie 1945

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Viața mea a început de la sfârșit
Mai întâi am cunoscut moartea,
Apoi – nașterea.
Halina Birenbaum, supraviețuitoare al Holocaustului
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Supraviețuitoarea de la Auschwitz, Natalia Bierzynska, tatuată cu numărul de prizonier 38364,
împreună cu fetița sa, Zabierzow, Polonia, 1950

Revenirea la viață. După eliberare, când speranța de a găsi membri ai
familiei în viață s-a dovedit de cele mai multe ori zadarnică, supraviețuitorii
Holocaustului și-au concentrat energiile pentru refacerea vieților lor. Mulți
nu au căutat răzbunare, păstrându-și credința și încrederea în umanitate. Au

început să înființeze familii și comunități. Mulți au refuzat să continue să
trăiască în Europa, pe care o vedeau acum ca pe un uriaș cimitir. Majoritatea
supraviețuitorilor Holocaustului au imigrat în Israel, în speranța de a obține
în sfârșit libertatea – ca evrei și ca ființe umane.
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S-A ÎNTÂMPLAT,
ŞI DE ACEEA SE POATE
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ESENȚA A CEEA CE
AVEM DE SPUS.
Primo Levi

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?

SHOAH

CUM A FOST OMENEȘTE POSIBIL?
Yad Vashem a fost înființat în 1953, ca centru internațional pentru documentarea,
cercetarea, educația despre și comemorarea Holocaustului. În calitate de memorial
viu al tragediei Holocaustului pentru poporul evreu, Yad Vashem păstrează
memoria trecutului și conferă învățăturile sale generațiilor viitoare.
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Sala Numelor, Muzeul Yad Vashem, Ierusalim, Israel

Sala Numelor este locul în care numele victimelor Holocaustului sunt păstrate
pentru eternitate. Yad Vashem îndeplinește acest testament încă de la întemeierea
sa dând victimelor “nume și pomenire”
Expoziția a fost realizată de către Departamentul Expoziții Itinerante, Diviziunea Muzeelor,
Yad Vashem
Design: Studio Tarazi

