
HOLOCAUSTUL



Holocaust (din greacă ὁλόκαυστον

(holókauston): holos, "complet" şi kaustos,

"ars"), (în ebraică: Haşoa ,השואה

în idiş: Hurben ,(חורבן este un termen

utilizat în general pentru a descrie

uciderea a aproximativ şase milioane

de evrei, în marea majoritate, din Europa,

în timpul celui de-al doilea război

mondial, ca parte din „soluţia finală a

problemei evreieşti”, programul de

exterminare a evreilor, plănuit şi executat

de regimul naţional-

socialist din Germania, condus de Adolf

Hitler.



Adolf Hitler (n. 20 aprilie 1889,

Braunau am Inn, Austria — d. 30

aprilie 1945, Berlin), lider al Partidului

Naţional-Socialist German, cancelar al

Germaniei din 1933, iar

din 1934 conducător absolut („Führer”)

al Germaniei, a fost unul din cei mai

cruzi dictatori din istoria omenirii.

Ajuns la putere în 1933, liderul

mişcării naziste, Hitler a dus o politică

de pregătire şi de declanşare a celui

de Al Doilea Război Mondial, precum

şi de punere în aplicare a unui plan de

exterminare în masă a evreilor şi altor

"indezirabili" şi de lichidare a

adversarilor politici.



Michael Berenbaum scrie că Germania devenise un "stat 

genocidar." Fiecare ramură a sofisticatei birocraţii a acestei ţări a fost 

implicată în procesul de ucidere. Bisericile parohiale şi Ministerul de 

Interne au furnizat liste de naşteri care arătau cine este evreu; Poşta a 

livrat ordinele de deportare şi denaturalizare; Ministerul de Finanţe a 

confiscat proprietăţile evreieşti; firmele germane au concediat 

muncitorii evrei şi au îndepărtat acţionarii evrei; universităţile au 

refuzat să admită studenţi evrei, au refuzat să acorde diplome celor 

deja înscrişi şi au concediat profesorii evrei; oficiile guvernamentale 

de transport au pregătit trenurile de deportare; companiile 

farmaceutice germane au testat medicamente pe prizonierii din 

lagăre; alte companii au licitat pentru contracte de construcţie a 

cuptoarelor; liste detaliate de victime au fost alcătuite folosind 

maşinile de pontaj ale companiei Dehomag, producând înregistrări 

meticuloase ale omorurilor. Când prizonierii intrau în lagărele morţii, 

erau puşi să-şi predea toate obiectele personale, care erau atent 

catalogate şi etichetate înainte de a fi trimise în Germania pentru a fi 

reutilizate sau reciclate. Berenbaum scrie că “soluţia finală a 

problemei evreieşti” era "în ochii făptuitorilor... cea mai mare 

realizare a Germaniei."



Dominanţa ideologiei şi scara

genocidului
În alte genociduri, consideraţiile

pragmatice cum ar fi controlul teritoriului

şi resurselor erau centrale în politica de

genocid. Yehuda Bauer argumentează că:

„Motivaţia de bază [a Holocaustului] era

pur ideologică, înrădăcinată într-o lume

existentă numai în imaginaţia nazistă,

unde unei conspiraţii evreieşti

internaţionale de a controla lumea i se

opunea o misiune “ariană” paralelă.

Niciun genocid de până în ziua de azi nu

fusese bazat atât de complet pe mituri,

halucinaţii, pe o ideologie abstractă,

nepragmatică - care a fost apoi pusă în

aplicare prin mijloace foarte raţionale şi

pragmatice.”



Efectuarea, la scară largă, a experienţelor medicale pe deţinuţi. Medici

germani au efectuat astfel de experimente în lagărele de concentrare de

la Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen şi Natzweil

er .

Cel mai celebru dintre aceşti medici a fost dr. Josef Mengele, care a lucrat la

Auschwitz. Printre experimentele sale se numărau punerea subiecţilor în

camere cu presiune, testarea de medicamente pe ei, îngheţarea lor, tentative

de schimbare a culorii ochilor prin injectarea de chimicale în ochii copiilor,

diverse amputări şi alte operaţii brutale. Activitatea sa nu va fi niciodată

cunoscută integral, deoarece majoritatea documentelor expediate de Mengele

medicului Otmar von Verschuer la Institutul “Kaiser Wilhelm” (“Împăratul

Wilhelm”) au fost distruse de acesta din urmă. După terminarea

experimentelor coordonate de Mengele, subiecţii supravieţuitori erau aproape

întotdeauna ucişi şi necropsiaţi.

Se pare că lui Mengele îi plăcea să lucreze cu copiii romi. Le dădea dulciuri şi

jucării şi îi ducea personal la camera de gazare. Ei i se adresau cu „nenea

Mengele“ ("Onkel Mengele"). Vera Alexander a fost o deţinută evreică la

Auschwitz şi a avut grijă de peste 50 de perechi de gemeni romi:

„Îmi amintesc în mod deosebit o pereche de gemeni: Guido şi Ina, care aveau

cam patru ani. Într-o zi, Mengele i-a luat. Când s-au întors, erau într-o stare

groaznică: fuseseră cusuţi unul de altul, spate în spate, ca nişte gemeni

siamezi. Rănile le erau infectate şi din ele curgea puroi. Ţipau zi şi noapte.

Apoi părinţii lor - îmi amintesc că pe mamă o chema Stella - au reuşit să facă

rost de morfină şi şi-au omorât copiii ca să le curme suferinţa.





După 1945, cifra cel mai des folosită pentru numărul de evrei ucişi

a fost cea de şase milioane. Centrul de comemorare al

Holocaustului, Autoritatea Yad Vashem de Amintire a Eroilor şi

Martirilor Holocaustului din Ierusalim, comentează:

„Nu este cunoscut numărul exact al evreilor ucişi în Holocaust.

Cifra cea mai frecventă este cea de şase milioane, avansată

de Adolf Eichmann, un demnitar de rang înalt al SS-ului.

Majoritatea cercetărilor confirmă că numărul victimelor s-a situat

între cinci şi şase milioane. Primele estimări plasau numărul la

între 5,1 milioane (ProfesorulRaul Hilberg) şi 5,95 milioane (Jacob

Leschinsky). Cercetări mai recente, ale Profesorului Yisrael

Gutman şi Dr. Robert Rozett în Enciclopedia Holocaustului,

estimează numărul de morţi între 5,59 si 5,86 milioane, iar potrivit

unui studiu coordonat de cercetătorul german Wolfgang Benz

numărul estimativ este de 5,29 până la 6 milioane.Principalele

surse pentru aceste statistici sunt comparaţiile dintre

recensămintele de dinainte de război şi cele postbelice. A fost

folosită şi documentaţia nazistă cu date parţiale privind diversele

deportări şi asasinate. Se estimează că centrul de comemorare şi

documentare Yad Vashem are în prezent peste patru milioane de

nume ale victimelor.”



Una din ambiţiile lui Hitler de la începutul

războiului a fost de a obţine spaţiul vital în est, prin

eliminarea cât mai multor polonezi şi slavi. De

aceea, el a pregătit, "pentru moment, doar în est,

formaţiunile mele Cap de mort cu ordine de a ucide

fără milă toţi bărbaţii, femeile şi copiii de origine

poloneză sau de limbă poloneză. Doar în acest fel

putem obţine spaţiul vital de care avem

nevoie."Conducerea Germaniei a decis că în 10 până

la 20 de ani, statul polonez de sub ocupaţie germană

va fi complet curăţat de etnici polonezi şi colonizat

cu germani. Dintre polonezi, până în 1952 doar 3-4

milioane mai trebuiau să rămână în fosta Polonie, şi

aceştia doar pentru a servi ca sclavi pentru coloniştii

germani. Urma să li se interzică să se căsătorească,

să se extindă interzicerea asistenţei medicale

acordate polonezilor, şi în cele din urmă polonezii

(consideraţi de nazişti Untermenschen, "sub-

oameni") să înceteze să mai existe.



După Michael Berenbaum, între două şi trei milioane

de prizonieri de război sovietici—57% dintre toţi

prizonierii de război sovietici—au murit din cauza

malnutriţiei, maltratărilor sau execuţiilor între iunie

1941 şi mai 1945, majoritatea în timpul primului an de

captivitate. Conform altor estimări ale lui Daniel

Goldhagen, aproximativ 2,8 milioane de prizonieri de

război sovietici au murit în opt luni între 1941–42, cu

un total de 3,5 milioane până la jumătatea anului

1944. Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele

Unite a estimat că 3,3 milioane din cei 5,7 milioane de

prizonieri de război sovietici au murit fiind captivi ai

germanilor—comparat cu 8 300 din 231 000 de

prizonieri britanici şi americani. Numărul morţilor a

scăzut deoarece prizonierii erau necesari pentru a

munci ca sclavi pentru a susţine efortul de război

german; până în 1943, o jumătate de milion dintre ei

erau folosiţi la muncă forţată.



Înainte de a fi trimise în lagăre, victimele erau înghesuite

în ghetouri, cum au fost câteva sute de mii de oameni în Ghetoul

Varşovia.Mai spre est, echipele Einsatzgruppen căutau taberele de

romi şi ucideau locuitorii acestora pe loc, nelăsând nicio urmă a

victimelor. Romii erau şi ţinta regimurilor-marionetă care au

colaborat cu naziştii, de exemplu regimul Ustaše din Croaţia, unde

un număr mare de romi au fost ucişi înlagărul de concentrare

Jasenovac.

În mai 1942, romii au fost puşi sub incidenţa aceloraşi legi ca şi

evreii. Pe 16 decembrie 1942, Heinrich Himmler, comandantul

suprem al SS-ului şi considerat "arhitectul" genocidului nazist, a

emis un decret care cerea ca ţiganii “Mischlinge” (cu un singur

părinte de această etnie), ţiganii romi şi membrii clanurilor de

origine balcanică şi care nu erau “de sânge german” să fie trimişi la

Auschwitz, în cazul în care nu şi-au satisfăcut stagiul militar

în Wehrmacht (denumirea armatei germane în timpul regimului

nazist). Pe 29 ianuarie 1943, un alt decret a ordonat deportarea

tuturor ţiganilor din Germania la Auschwitz.

Acesta a fost amendat la 15 noiembrie 1943, când Himmler a ordonat

ca în teritoriile sovietice ocupate, "ţiganii sedentari şi cei pe

jumătate ţigani (Mischlinge, “metişi”) sedentari să fie trataţi ca

cetăţenii ţării. Ţiganii nomazi şi seminomazi să fie puşi la acelaşi

nivel cu evreii şi trimişi în lagărele de concentrare." Bauer

argumentează că această modificare reflecta ideologia nazistă că

romii, la origine populaţie ariană, fuseseră "stricaţi" de sânge

nerom.



Partidul nazist sub conducerea lui Adolf Hitler a venit la putere

în Germania pe 30 ianuarie 1933, şi persecuţia şi exodul celor

525.000 de evrei din Germania a început aproape imediat. În

autobiografia sa Mein Kampf (1925), Hitler îşi afirmase deschis

ura faţă de evrei, şi a dat ample avertismente cu referire la

intenţiile lui de a-i elimina din viaţa politică, culturală şi

intelectuală a Germaniei. Nu a scris că va încerca să-i extermine,

dar în particular fusese explicit şi în acest sens. Încă din 1922, îi

spusese maiorului Joseph Hell, la acea vreme ziarist:

„Odată ce voi fi la putere, prima şi cea mai importantă treabă a

mea va fi anihilarea evreilor. Imediat ce voi avea puterea să fac

asta, am să construiesc rânduri de spânzurători—în Marienplatz

în München, de exemplu—cât de multe permite traficul. Apoi

evreii vor fi spânzuraţi fără discriminare, şi vor fi lăsaţi acolo

până încep să se împută; vor rămâne spânzuraţi acolo atâta timp

cât permit principiile igienei. Imediat ce sunt dezlegaţi, vor fi

agăţaţi următoarea tranşă de evrei, şi tot aşa, până când şi

ultimul evreu din München va fi exterminat. Alte oraşe vor

proceda la fel, exact aşa, până când toată Germania va fi curăţată

de evrei.”



La Kristallnacht, (Noaptea sticlei sparte),

pe 9 noiembrie 1938, evreii au fost atacaţi

şi proprietăţile lor vandalizate în toată

Germania. Aproximativ 100 de evrei au

fost ucişi, şi alţi 30.000 trimişi în lagărele

de concentrare, şi peste 7.000 de magazine

evreieşti şi 1.668 desinagogi (aproape toate

sinagogile din Germania) au fost avariate

sau distruse. Evenimente similare au avut

loc în Austria, în special înViena.

Mai multe pogromuri comise de populaţii

locale au avut loc în timpul celui de-al

doilea război mondial, unele încurajate de

nazişti, altele spontane. Printre acestea s-

au numărat pogromul de la

Iaşi din România din data de 30 iunie 1941,

în care 14.000 de evrei au fost ucişi de

localnicii români, de poliţia locală şi de

militari români şi germani, şi pogromul de

la Jedwabne, în care între 380 şi 1.600 de

evrei au fost omorâţi de localnici polonezi

în iulie 1941.



În anii 1940 şi 1941, uciderea unor numere mari de evrei 

în Polonia a continuat, şi s-a procedat la deportarea 

evreilor din Germania, Austria şi "Protectoratul 

Bohemiei şi Moraviei" (Cehia de astăzi). Eichmann a 

primit misiunea de a scoate toţi evreii din aceste teritorii, 

deşi deportarea evreilor din Germania, mai ales 

dinBerlin, nu s-a făcut oficial decât în 1943. (Mulţi evrei 

berlinezi au reuşit să supravieţuiască Holocaustului în 

ascunzători—este ironic că Berlin a fost unul din 

puţinele locuri unde acest lucru a fost posibil.) Până în 

decembrie 1939, 3,5 milioane de evrei erau masaţi în 

regiunea Guvernului General.

Guvernatorul general, Hans Frank, a notat că atât de 

mulţi oameni nu puteau fi împuşcaţi pur şi simplu. "Va 

trebui, totuşi, să luăm măsuri gândite în aşa fel încât să îi 

eliminăm." Această dilemă a condus SS la a experimenta 

cu omoruri pe scară largă cu gaz otrăvitor. Această 

metodă fusese folosită deja în timpul campaniei lui 

Hitler de euthanasieri în Germania (cunoscută sub 

numele de "T4"). SS Obersturmführer Christian Wirth a 

fost inventatorul camerei cu gaz.



În perioada premergătoare alegerilor din 1933, naziştii 

au început să-şi intensifice actele de violenţă pentru a 

face ravagii în rândurile opoziţiei. Prin cooperarea 

autorităţilor locale, au înfiinţat lagăre pe post de centre 

de concentrare în Germania. Unul din primele astfel de 

lagăre a fost Dachau, deschis în martie 1933. Aceste 

prime tabere au fost înfiinţate pentru a încarcera, 

tortura sau ucide doar deţinuţi politici, cum ar fi 

comunişti sau social-democraţi.

Aceste prime închisori—de regulă depozite sau 

subsoluri de clădiri—au fost ulterior consolidate şi 

transformate în lagăre complete, administrate central şi 

aflate în afara oraşelor. Până în 1942, şase mari lagăre de 

exterminare au fost înfiinţate în Polonia ocupată de 

nazişti. După 1939, lagărele au devenit din ce în ce mai 

mult locuri unde evrei şi prizonieri de război erau fie 

ucişi, fie forţaţi să trăiască o viaţă de sclav, malnutriţi şi 

torturaţi.Se estimează că germanii au înfiinţat 15.000 de 

lagăre în ţările ocupate, multe dintre ele în Polonia.



După invadarea Poloniei, naziştii au 

înfiinţat ghetouri în anii 1941 şi 1942 în 

care erau obligaţi să trăiască evreii şi unii 

romi, până când erau în cele din urmă 

trimişi în lagărele de exterminare sau 

ucişi. Ghetoul Varşovia era cel mai mare, 

cu 380.000 de oameni, iar ghetoul din 

Łódź era al doilea, cu 160.000. Acestea 

erau, în fapt, închisori extrem de 

aglomerate, descrise de Michael 

Berenbaum ca instrumente de "ucidere 

lentă, pasivă."



Oficialilor li s-a spus că există 2,3 milioane de evrei în 

Guvernul General, 850.000 în Ungaria, 1,1 milioane în 

celelalte ţări ocupate, şi până la 5 milioane în Uniunea 

Sovietică (deşi doar 3 milioane dintre aceştia erau în 

regiuni ocupate de germani) — un total de aproximativ 

6,5 milioane. Aceştia urmau să fie cu toţii transportaţi cu 

trenul la lagărele de exterminare (Vernichtungslager) din 

Polonia, unde cei inapţi de muncă urmau să fie gazaţi pe 

loc. În unele lagăre, cum ar fi Auschwitz, cei apţi de 

muncă erau ţinuţi în viaţă o vreme, dar în cele din urmă 

toţi aveau să fie ucişi. Reprezentantul lui Göring, dr. Erich 

Neumann, a obţinut o derogare limitată pentru unele 

clase de muncitori industriali.





La lagărele de exterminare cu camere de gazare, toţi prizonierii soseau cu

trenul şi erau duşi direct de pe peron la o zonă de recepţie unde le erau luate

toate hainele şi obiectele personale. Apoi erau mânaţi, dezbrăcaţi, în camerele

de gazare. De obicei li se spunea că acestea erau duşuri sau camere de

despăduchere, iar pe uşile lor scria "baie" şi "saună." Uneori li se dădea un

prosop şi un săpun pentru a evita panica, şi li se cerea să ţină minte unde îşi

puseseră lucrurile, pentru acelaşi motiv. Când cereau apă pentru că le era sete

după drumul lung în trenurile marfare, li se spunea să se grăbească, pentru că

în lagăr îi aştepta cafea, şi că se răceşte.



BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

FLORIN PETRESCU, ISTORIA EVREILOR. 

HOLOCAUSTUL, EDITURA DIDACTICĂ ȘI 

PEDAGOGICĂ, BUCUREȘTI, 2005


