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Pogromul de la Iaşi (28 iunie-6 iulie 1941) 
 

 Numărul evreilor ucişi în Pogrom: între 9.000-12.000; 
 La ordinele lui Ion Antonescu, numeroşi evrei au fost de-

portaţi  în ghetouri şi lagăre de concentrare; 
 În România au fost exterminaţi aproximativ 320.000 de 

evrei, iar 100.000 de evrei din Transilvania ocupată de Un-
garia horthystă, au fost deportaţi la Auschwitz. 12 OCTOMBRIE12 OCTOMBRIE  
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Foto: Soldaţi ai celui de-al III-lea Reich batjocoresc un evreu 
polonez, tăindu-i zulufii. 

Teme-te de propriile-ţi gânduri, 
căci ele nasc cuvinte, 

Teme-te de propriile-ţi cuvinte, 
căci ele devin fapte, 

Teme-te de propriile-ţi fapte, 
căci ele devin obiceiuri, 

Teme-te de propriile-ţi obiceiuri, 
căci ele îţi modelează caracterul. 

Foto: Evreii din Iaşi în timpul Pogromului (1941) 

Foto: Placă dedicată comemorării victimelor Pogromului (Muzeul 
Evreiesc Iaşi) 

GLOSAR 

Holocaust:  
 

1. (În Antichitate) Jertfă adusă zeilor, în care animalul sacrificat era 
ars în întregime; 
2. Ucidere (prin ardere) a unui mare număr de oameni. 
 

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române Prof. Prof. Marinela PRIBACMarinela PRIBAC  Prof.  Cruceanu Oana - Madalina 
Anti-Semitismul este un fenomen compus din atitudini şi acţuni 
îndreptate şi întreprinse împotriva evreilor, atitudini şi acţiuni care 
au la bază  idei preconcepute  conform cărora  evreii sunt inferiori 
altor etnii şi religii, din toate punctele de vedere, sunt  diabolici şi 
sunt victimele propiei lor naturi dictată de supranatural. 

Jean Paul Sartre 
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2010Foto: Deschiderea lagărului de la Auschwitz (20 mai 1940) 



“Atunci când ni se întâmplă nenorociri, nimeni nu ne 
poate ajuta. Pentru a putea merge înainte trebuie să 
găsim alinare în propriul suflet. Ceva trebuie să se 
nască acolo ca să ne dea putere să luptăm mai de-
parte.” 
 

Hédi Fried (supravieţuitor al Holocaustului) 

“Ideologia şi sistemul social care au dat naştere    
Auschwitzului sunt în continuare intacte. Aceasta presu-
pune că statul naţionalist nu este ţinut sub control, 
putând declanşa un canibalism social de dimensiuni 
nebănuite. Dacă nu este ţinut în frâu, poate mistui o în-
treagă civilizaţie. Nu poate avea o misiune umanitară; 
excesele sale nu pot fi controlate de coduri juridice sau 
morale, nu are conştiinţă.” 
 

Henry L. Feingold 

1938 - “Noaptea de cristal” (9-10 noiembrie): 200 de sina-
gogi distruse, 7.500 de magazine vandalizate, 100 de evrei 
ucişi, 30.000 de evrei  trimişi în lagăre de concentrare; 

1939-1941 -  Au fost construite ghetouri în Polonia. Evreii 
sunt obligaţi să poarte steaua galbenă a lui David (începând 
cu 23 noiembrie 1939); 

1942-1945 - Au loc masacre colective în lagărele de exter-
minare de la Auschwitz, Chelmno, Treblinka, Maidanek, etc. 

La sfârşitul celui de-al II-lea Război Mondial, bilanţul 
Holocaustului era de aproape 6 milioane de evrei ucişi 
(5.596.049). 
 

Doar în Polonia au fost înfiinţate 435 de lagăre de con-
centrare.  
 

Unele dintre lagărele de concentrare au devenit şi la-
găre de exterminare: 
 

AUSCHWITZ 
BELZEC 

BERGEN-BELSEN 
BUCHENWALD 

CHELMNO 
DACHAU 

GROSS-ROSEN 
FLOSSENBURG 

LODZ 
MAIDANEK 

MAUTHAUSEN 
RAVENSBRUCK 

SACHSENHAUSEN 
SOBIBOR 

STUTTHOF 
TREBLINKA 
VARŞOVIA 

VUGHT 

Foto: Educaţie antisemită: doi elevi evrei sunt umiliţi în faţa clasei. 
Pe tablă este scris: “Evreii sunt cei mai mari duşmani ai noştri. 

Feriţi-vă de evrei!“ (1935) 

Foto: Kristallnacht (“Noaptea de cristal”. O sinagogă în flăcări la 
Siegen - Germania, 10 noiembrie 1938) 

Foto: Heinrich Himmler inspectează lagărul de la Dachau (1936) 

1933 - Primul lagăr de concentrare: Dachau (22 martie). 
14 iulie: Legea privind sterilizarea persoanelor cu handicap, 
a ţiganilor şi negrilor; 

1935 - Legile de la Nürnberg:  evreilor li se retrage cetăţenia 
germană, nu se pot căsători cu arieni; 

MĂRTURII 

 
 
 

Foto: Copiii evrei într-un 
lagăr de concentrare 

 


