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L’ÉVOLUTION DES JUIFS DANS LE MONDE QUOTIDIEN
RÉSUMÉ: Le travail met en évidence un thème controversé, des Juifs et
de leur évolution au sein de la société. Après avoir analysé des docu‑
ments historiques et même bibliques, on parle des premiers Juifs arrivés
en Europe. Depuis 1942, nous pouvons dire que la période la plus diffi‑
cile que les Juifs allaient traverser commence. Les nazis ont décidé de
mettre en œuvre une nouvelle méthode qu’ils ont appelée la solution
finale au problème juif, méthode qui impliquait des massacres beaucoup
plus rapides et l’exploitation du travail, solution qui serait mise en œuvre
avec l’aide de camps de concentration et de travail.
MOTS CLÉS: des Juifs, documents historiques, les nazis, des massacres,
l’exploitation du travail.

Istoria este știinţa care studiază evoluţia societăţii umane de la apariţia
omului până în prezent. Obiectul istoriei nu se limitează doar la evenimen‑
tele politice, cum ar fi de exemplu bătăliile sau faptele conducătorilor. El
cuprinde și aspectele economice, sociale și culturale (uneltele, ocupaţiile
și organizarea oamenilor, creaţiile artistice și credinţele religioase, viaţa
de zi cu zi etc.)
De aceea, istoria este o relatare, o construcţie a unei imagini a tre‑
cutului făcută de oameni care încearcă să descrie, să explice sau să facă
perceptibile timpurile care s-au scurs. Indiferent de epoci sau de metode și
oricare ar fi scopul subiacent al muncii istoricului, istoria este întotdeauna
o construcţie umană, înscrisă în epoca în care este scrisă.
Spre deosebire de povestirea ficţională, specia de povestire numită
istorie nu este construită prin intuiţie intelectuală, ci pornind de la surse:
documente scrise, istorie orală, obiecte etc. Prin interpretarea totalităţii
acestor surse, istoria își propune să reconstituie diversele faţete ale tre‑
cutului. De-a lungul timpului, istoricii și-au schimbat foarte mult felul de
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a interpreta trecutul și perspectiva asupra faptelor sau a evenimentelor
trecute, și-au reevaluat sursele și maniera de a aborda respectivele surse.
Istoria, care nu este doar o reflecţie asupra trecutului, se construiește
în funcţie de regulile unei metode știinţifice. Aceasta a evoluat de-a lungul
timpului, iar evoluţia acestei metode știinţifice poartă numele de istorio‑
grafie. Metoda de cercetare a istoriei se sprijină pe un ansamblu de știinţe
auxiliare care îl ajută pe istoric să își construiască povestirea.
De altfel, istoria este și o practică socială: prin felul în care este scrisă,
istoria se înscrie în mod fundamental în epoca în care este scrisă și joacă
un rol de primă importanţă în epoca scrierii ei deoarece, fiind luată drept
dovadă și / sau garanţie a judecăţii acţiunilor omului, ea determină inter‑
pretările, interacţiunile și comportamentele sociale prezente și viitoare ale
indivizilor.
Metoda istorică este compusă din tehnici și îndrumări prin care
istoricii folosesc sursele primare și alte dovezi empirice, inclusiv dovezi
arheologice pentru a cerceta și apoi scrie istoria drept relatări ale trecu‑
tului. Întrebarea asupra naturii și chiar a putinţei existenţei unei metode
istorice solide este subiectul filosofiei istoriei drept întrebare care ţine de
epistemologie. Studiul metodei istorice și al diferitelor feluri de a scrie
istoria se numește istoriografie.
Abordarea critică a surselor (sau evaluarea informaţiei) este proce‑
sul de a evalua calităţile unei surse de informaţii, cum ar fi validitatea,
încrederea și relevanţa ei pentru subiectul cercetat. În istorie, deși toate
evenimentele au influenţat atât prezentul, cât și viitorul, unele dintre ele
sunt considerate mai puţin importante, ajungând sa fie mai puţin discu‑
tate. Un subiect puţin discutat este istoria evreilor. Ei sunt un popor, de
origine etnico-religioasă, al cărui leagăn s-a aflat în Palestina antică și
apoi în Diasporă, și care cuprinde pe adepţii religiei iudaice sau mozaice
și pe cei care s-au convertit la iudaism, precum și o bună parte a urmașilor
acestora.
Pentru primele două perioade ale istoriei evreilor este în principal
legat de Semiluna Fertilă. Această istorie începe cu acei oameni, care au
ocupat zona situată între râurile Nil, Tigru și Eufrat. Înconjurat de vechi
culturi în Egipt și Babilon, prin deșerturile Arabiei, și mărginit de dealurile
Asiei Minor, Canaanul.
Conform Bibliei, evreii sunt descendenţii poporului antic al Israelului
care s-a stabilit în Canaan, situat între coasta de est a Mării Mediterane și
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râul Iordan (1451 î.Hr.). Deplasările nomade ale evreilor s-au situat în jurul
localităţii Hebron undeva între 1991 și 1706 î.Hr.
Fiii lui Israel împărtășesc filiaţie, prin strămoșii lor comuni: Abraham,
fiul lui, Isaac, și fiul lui Isaac, Iacov. Iacob a primit numele de Israel, iar cei
doisprezece fii au fost strămoșii celor douăsprezece triburi cunoscute ca fiii
lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Dan, Gad, Neftali,
Așer, Iosif și Beniamin.
Iacob și cei doisprezece fii în timpul unei foamete mari au părăsit
Canaanul și s-a stabilit în Goshen din nordul Egiptului. În Egipt urmașii
celor 12 triburi au fost făcuţi sclavi de egipteni, conduși de Faraon. După
400 de ani de sclavie, Dumnezeul lui Israel, a trimis profetul Moise, un
om din seminţia lui Levi, să elibereze Fii lui Israel din robia egipteană.
Conform Bibliei, evreii au scăpat în mod miraculos din Egipt (eveniment
cunoscut ca Exodul) și s-au întors în patria lor ancestrală, Canaanul. Acest
eveniment marchează formarea Israelului ca naţiune politică în Canaan,
în 1400 î.Hr.
Conform știinţei empirice istoria evreilor, din perioada antică, e
descrisă în Biblia evreiască și cunoscută prin ea în toată lumea. Descoperiri
arheologice au întărit diverse date care apar în Biblie, dar perioada mai
veche, a primului Templu, nu are încă destule dovezi arheologice și sunt
istorici care cred că o parte din naraţiunea istorică biblică, ar avea mai
mult un caracter mitologic. Istoricii consideră totodată ca exodul din Egipt
si pelerinajul de patruzeci de ani din deșert este un eveniment mitologic,
dovezile fiind inexistente.
După tradiţia evreiască, 12 triburi de evrei, formate din descendenţii
celor 12 fii ai lui Israel, au cucerit Țara Israel, au colonizat-o și, după o peri‑
oadă în care nu aveau o conducere centrală, au format un regat condus de
regele Șaul. Lui Șaul i-a urmat regele David. Acesta a cucerit orașul Salem,
căruia i-a fost schimbat numele în Ierusalim și care a devenit capitala evre‑
ilor. Fiul lui David, Solomon, a construit la Ierusalim Templul, care urma
să fie unic în religia evreilor. Nu a fost găsită nicio urmă a Templului lui
Solomon, de aceea mulţi arheologi cred că acesta nu ar fi existat în mod
real.
În anul 605 î.Hr. regatul lui Iuda, care ocupa sudul Palestinei având
capitala la Ierusalim, cade sub dominaţia regatului Babilonului. Pentru că
evreii nu vor să plătească tributurile cerute de cuceritori, Nabucodonosor,
suveranul din Babilon, se îndreaptă cu armata sa spre Palestina și obligă
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Ierusalimul să capituleze după un scurt asediu. Ca să-i pedepsească pe
supușii rebeli, Nabucodonosor îi duce în Babilon pe suveranul învins, pe
familia acestuia, pe ofiţeri, soldaţi, oameni bogaţi și cunoscătorii unor
tehnici rare în metal. Mai mult de 10.000 de oameni au părăsit atunci
Ierusalimul. Nabucodonosor instalează pe tronul lui Iuda un membru al
familiei regale evreiești, Sedecias, care revoltându-se și el după câţiva ani,
face ca Ierusalimul să fie din nou asediat de babilonieni. În 587, după un
asediu de mai bine de un an de zile, Ierusalimul se predă. Potrivit Bibliei,
șeful trupelor babiloniene a ars casa Domnului (Templul din Ierusalim),
casa regelui și alte case ale locuitorilor de vază. Regatul lui Iuda a încetat să
existe. O mare parte din populaţie era în exil. Pentru prima dată în istoria
lor, evreii nu mai au ţară. Evreii din antichitate consideră că acest dezas‑
tru care s-a abătut peste ei este consecinţa neascultării lor faţă de legea
dictată de Dumnezeu, faţă de recomandările legate de cultul și de ţelul
său. Conform Bibliei, Dumnezeu i-a avertizat prin profeţi, mesagerii Săi,
dar ei i-au luat în râs. Abia acum când sunt puși la grea încercare ascultă
de trimișii lui Dumnezeu și află că suferinţele lor vor lua sfârșit, dacă vor
respecta poruncile Domnului. De acum înainte vor respecta practica saba‑
tului, zi de odihnă și consacrată Domnului, vor organiza cu regularitate
posturi comemorând pierderea Templului și a regatului lor, sperând să se
împace cu Dumnezeu.
În 539 î. Hr., Cirus, suveranul persan, cucerește imperiul babilonian.
Acesta, printr-un edict legendar (închipuit, nu real), autorizează pe evrei
să se întoarcă în ţara lor și să-și reconstruiască Templul cu ajutorul visteriei
persane. În 515, Templul este terminat și se reia cultul în mod firesc.
În anul 66 a izbucnit o mare revoltă evreiască, numită și Primul război
evreo-roman. Luptele între evrei și romani au continuat șapte ani și s-au
terminat cu victoria zdrobitoare a romanilor. Romanii au distrus zeci de
orașe evreiești, între care Ierusalimul cu Templul, sute de mii de evrei au
murit în lupte sau au fost trimiși la Roma în sclavie.
În anul 132 a izbucnit Revolta lui Bar Kohba, denumită uneori și al
doilea război evreo-roman. Revolta evreilor a reușit la început și timp de
trei ani evreii au menţinut, în condiţii vitrege, o structură politică indepen‑
dentă. Consecinţele înfrângerii au fost în cele din urmă foarte grele pentru
ei. Ierusalimul, interzis pentru un timp accesului evreilor, s-a transformat
pentru un timp în Aelia Capitolina, fiind numit astfel în onoarea împăra‑
tului roman Aelius Hadrianus.
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Nu toţi evreii exilaţi de Tiglat Pileser și de Nabucodonosor s-au întors
în Israel după presupusul edict de eliberare dat de împăratul Cirus (decret
a cărui existenţă este contestată de istorici), o parte din ei au rămas pe
meleagurile pe care fuseseră exilaţi. Pe această cale s-au format comuni‑
tăţi evreiești în multe locuri, unde majoritatea evreilor și-a păstrat religia.
Evreii emigraţi îndeosebi în provincii ale Imperiului Roman au fondat de
asemeni comunităţi, aflate în legătură cu rudele rămase în Israel. Când își
puteau permite, plecau în pelerinaj la Ierusalim.
Prizonierii evrei luaţi în robie în primul război evreo-roman au ajuns
în diverse locuri pe cuprinsul imperiului roman și au fondat comunităţi
evreiești, cum a fost cazul romanioţilor din peninsula Balcanică. Titus
Flavius Iosephus, istoriograf evreu încetăţenit la Roma, a scris despre
97.000 de sclavi evrei aduși în peninsula Italică. Cercetări genetice recente
indică provenienţa unei majorităţi a evreilor așkenazi din comunitatea
evreiască a Romei antice.
Din peninsula Italică, evreii s-au răspândit în zonele centrale și apu‑
sene ale Europei. După creștinarea europenilor, capii bisericilor au iniţiat
persecuţii și prigoane împotriva evreilor, intenţionând să-i constrângă
pe această cale să accepte botezul. Participanţii la diverse cruciade s-au
dedat la masacre prin comunităţi evreiești aflate în calea cruciaţilor spre
Ierusalim. Monarhi creștini cu intenţia de a-și însuși averile evreilor i-au
expulzat pe aceștia din ţările în care comunităţile evreiești fiinţaseră timp
de secole. Astfel, din cauza valurilor de expulzare, mare parte din evreimea
vest-europeană a ajuns în Europa de est, unde în unele perioade s-a bucu‑
rat de un regim mai tolerant. Numeroși evrei est-europeni poartă nume
de familie care păstrează amintirea unor locuri din Spania, Italia, Franţa,
Germania etc., de unde strămoșii lor au fost alungaţi în evul mediu
Primii evrei sosiţi în Europa în număr mare sunt cei din Alexandria,
Egipt, aceștia s-au stabilit în Grecia în secolul al III-lea î.Hr. În Europa,
evreii au migrat sau au fost deportaţi începând cu secolul I î.Hr. ca urmare
a Războaielor Iudaico-Romane. În 27 î.Hr., la Roma se aflau cca. 7000 de
evrei și mulţi alţii răspândiţi în tot bazinul Mării Mediterane. Iosephus
Flavius afirmă că în Europa romană se aflau numeroase comunităţi de
evrei.În Evul Mediu trăiau în număr mare în comunităţi distincte, aceștia
prosperau din activităţi ca medicina, comerţul și finanţele. În anul 1000
erau peste 1,5 milioane evrei în Europa, iniţial cei mai mulţi se aflau în
statele germanice. Evreii locuiau cu precădere în cele mai puternice ţări:
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Anglia, Sfântul Imperiu Roman de neam Germanic, Franţa, Spania. Au
avut loc numeroase masacre ale evreilor în Europa occidentală dar și în
Imperiul Rus, acestea au avut ca scop principal jaful deși autorităţile poli‑
tice și creștine ale vremii au încercat să dea o nuanţă religioasă acestor
atrocităţi acuzând evreii de uciderea lui Iisus Hristos. În 1096 la Worms,
Germania au fost măcelăriţi 800 de evrei și la Mainz încă 1000 de către
cruciaţii contelui Emicho. În timpul Cruciadei regilor (1189–1192) au avut
loc masacre ale evreilor la Londra și York.
În definiţie, Holocaustul reprezintă unul dintre cele mai mari acte de
genocid cunoscut de omenire, care îi avea ca victime principale pe evrei
curmând viaţa a aproximativ 6 milioane de evrei, adică a doua treimi din
totalul de evrei care trăiau în Europa, dar într-o definiţie mai largă trebuie
menţionaţi ca și victime a Holocaustului și: grupuri etnice slave, romii,
persoanele cu orientare sexuală non-heteronormativă, martori a lui Iehova,
negri, adversarii politici ai naziștilor și persoane ce prezentau o dizabilitate
mintală sau un handicap fizic.
Atunci când ne gândim la holocaust, automat ne gândim la Hitler si
Germania Nazistă, dar antisemitismul și rasismul este bine înfiripat în
mentalitatea europeană, evreii fiind persecutaţi încă din Evul Mediu dato‑
rită teologiei creștine care susţinea că evreii l-au respins și ucis pe Iisus,
menţionate mai sus. A doua jumătate a secolului al XIX lea aduce o nouă
problemă pentru evrei, apariţia mișcării Volkisch în Germania și AustroUngaria, mișcare ce promulga ideea că evreii luptă cu rasa ariană pentru
supremaţie. După încheierea Primului Război Mondial popularitatea anti‑
semitismului a crescut datorită unor mituri că politicienii, în special cei
evrei, au plănuit capitularea Germaniei. O altă cauză a creșterii urii faţă
de evrei o reprezenta și noua idee că evreii ocupă o majoritate a locurilor
din guvernele comuniste, comunismul fiind considerat în acest moment o
unealtă a unui complot mondial evreiesc, cunoscută ca și noţiune propa‑
gandistă ca și bolșevism evreiesc. Situaţia politică și economică din Europa
și Germania era acum foarte tensionată din cauza Marii Crize, criză i-a
împins pe germani să înceapă un proces de eutanasiere a persoanelor cu
handicap, deoarece era considerat o pierdere de resurse și bani de care cei
sănătoși aveau mare nevoie.
În anul 1920 Partidul Nazist a apărut având o ideologie asemănătoare
cu mișcarea Volkisch. Adolf Hitler a avut parte de o ascensiune prosperă
astfel în anul 1933 a fost numit cancelar. După moarte președintelui, Hitler
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a profitat de oportunitatea de a instaura un regim totalitar nazist. Regimul
nazist avea o ideologie care considera că germanii fac parte din rasa ariană,
adică rasa superioară, astfel încât persecuţia celor care nu făceau parte din
această rasă superioară trebuiau sa fie eliminaţi, eveniment cunoscut în
acea vreme ca și o purificarea etnică. Hitler avea o ură aparte pentru evrei
ceea ce l-a determinat să pună semnul egal între evrei si microbi și susţinea
cu tărie ca aceștia trebuie eliminaţi.
Odată cu preluarea puterii de către naziști,evreii au fost marginali‑
zaţi, excluși din societate si umiliţi public. Aceștia nu mai aveau voie sa
profeseze în guvern sau în alte instituţii de cultură, medicilor si avocaţilor
nu le mai era permis sa trateze sau sa pledeze pentru ne-evrei. Curând
copii nu mai puteau merge la școală. Afacerile lor au fost preluate în
schimbul unei sume mici de bani, cu timpul vizele pentru evrei erau din
ce în ce mai greu de obţinut iar violenţa asupra acestora devenea tot mai
comună, evreii fiind bătuţi și omorâţi. Aceste fapte pentru majoritatea
non-evreilor erau doar o pedeapsă meritată ei fiind priviţi ca și cauza
tuturor problemelor și ca niște cetăţeni de mâna a 2 a. Ușor, ușor evreii
sunt eliminaţi tot mai mult din societate, între anii 1939 și 1942 se face
mutarea acestora în ghetouri. Erau separaţi printr-un zid sau un gard de
restul societăţii și nu le era permis să părăsească ghetourile, cei ce erau
prinși erau pedepsiţi aspru.
Din anul 1942 putem spune că începe cea mai grea perioadă prin care
evreii aveau să treacă. Naziștii au decis să pună în aplicare o nouă metodă
pe care au numit-o soluţia finală a problemei evreiești, metodă ce presu‑
punea uciderea în masă mult mai rapidă și exploatarea forţei de muncă,
soluţie ce avea să fie implementată cu ajutorul lagărelor de concentrare și
de muncă. Zvonurile despre aceste soluţii finale circulau prin toată Europa,
mulţi evrei alegând să se ascundă, de teama de a nu fi deportaţi în lagărele
de concentrare. Istoria este cel mai bine povestită de cei ce o trăiesc, o
personalitate care și-a lăsat amprenta asupra acestui eveniment sinistru
din istora omenirii a fost Anne Frank în jurnalul său. Familia adolescentei
a decis să se ascundă, ei fiind printre cei norocoși deoarece au primit ajutor
din exterior și au fost capabili sa rămână în ascunzătoare până în 1944. Fata
reușea să-și păstreze speranţa în ciuda a ce se întâmplat în lume, Dumnezeu
n-a abandonat niciodată poporul nostru prin toate veacurile, evreii au supravieţuit, prin toate veacurile s-au întărit. Cei slabi vor cădea, iar cei tari vor rămâne
si nu vor pieri! Familia Frank avea să urmeze destinul multora celor care au
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fost înaintea lor trimiși la celebrul lagăr Auschwitz. Anne și-a găsit sfârșitul
în urma contactării tifosului.
Pentru a ajunge în lagăre, evreii erau îmbarcaţi în trenuri cu vagoane
pentru vite in care erau înghesuiţi, obligaţi să doarmă unii peste alţii, iar
hrana și apa erau doar un lux „sufeream de sete si de frig: la toate opririle
ceream apă, cu glas tare, sau măcar un pumn de zăpadă, dar rareori am
fost auziţi” (Mai este oare acesta un om?, Primo Levi), călătoria trenului
putea dura zile, cea mai lungă călătorie fiind de 18 zile. Doar călătoria cu
trenul în sine era un chin „trenul a mers patru zile și patru nopţi. Era o
căldură dogoritoare și era cu neputinţă să te lungești, pentru că nu aveam
loc stăteam toţi ghemuiţi”. (Am supravieţuit, Yvonne Redgis-Klug). După
această călătorie infernală în care mulţi își găseau sfârșitul urma procesul
de selectare dar nu înainte de a li se confisca toate bunurile. Copii sub 15
ani, bătrânii și cei bolnavi erau sortiţi morţii. La proces asista de multe
ori și doctorul Josef Mengele supranumit îngerul morţii, acesta examina
deţinuţii din priviri și astfel doar o privire de-a sa îţi putea decide soarta,
deoarece cei selectaţi de el erau supuși unor experimente bolnave. Mengele
era fascinat în mod particular de gemeni, pe care experimenta. De aseme‑
nea, cei ce reușeau să treacă de acest proces erau dezbrăcaţi, rași în cap și
tatuaţi cu un număr ce din acest moment îi va reprezenta, le va acorda o
nouă identitate, pentru naziști acești prizonieri nu mai reprezentau fiinţe
umane, ei reprezentau simple numere.
Deţinuţii erau cazaţi in niște barăci în care dormeau pe paturi de scân‑
duri unii peste alţii, în care unii dormeau pe jos. Fiecare baracă avea un
kapou al său, un fel de șef din rândul deţinuţilor care era responsabil să-i
trimită pe toţi ceilalţi la muncă. De asemenea, iarna lucrul in aceste lagăr
era aproape imposibil din cauza frigului. Deţinuţii munceau în industria
de apărare, unii construiau noi barăci, alţii mai norocoși lucrau în clădirile
în care lucrau și soldaţii SS, aceste clădiri dispunând de încălzire, ajutând
la scrierea de documente, dar unul dintre cele mai grele posturi îl ocupa
cel ce era însărcinat sa tatueze noii deţinuţi, ei știind clar ca prin acele
numere îl stârpește de propria identitate, iar postul cel mai oribil și mai
inuman era a acelora ce se ocupau de cuptoare și de camerele de gazare,
ei îndrumându-și semenii pe un drum fără întoarcere pe care și ei îl vor
urma în cele din urmă.
Condiţiile de muncă nu doar ca erau inumane iar deţinuţii erau exploa‑
taţi la maxim, dar meniul lor zilnic era dezgustător, acesta conţinând: o
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apă colorată ce se supranumea cafea dimineaţa, la prânz primeau o supă
care, la fel ca și cafeaua, era mai mult apă, o bucată de pâine, o felie de
marmeladă sau brânză, acestea trebuiau să le potolească foamea deţinuţilor
până a doua zi, astfel se explică de ce în toate pozele putem vedea deţinuţi
subnutriţi. Cei ce reușeau să treacă peste aceste codiţii de viaţă inimagina‑
bile erau trimiși la dușuri de unde nu se mai întorceau. Cei mai norocoși
și puternici au reușit să reziste până la eliberarea lagărului în care au trăit
atâţia ani și în care s-au împrietenit cu moartea. Se estimează că doar în
lagărul Auschwitz au murit 1,1 milioane de persoane.
Anul 1945 aduce noi speranţe, acesta este anul în care Al Doilea Război
Mondial s-a încheiat. Deţinuţii au fost eliberaţi din lagăre, dar aceasta
nu însemna sfârșitul problemelor celor care au trăit atât timp izolaţi de
societate. Mulţi au trebuit să se confrunte cu traumele care le vor marca
existenţa, cu faptul că au rămas fără familii, fără locuinţe, fără o speranţa
în această lume. Persoanele care au trăit războiul dintr-o altă perspectivă,
adică în afara lagărelor, își vedeau de propriile probleme, unii poate încă
învinuindu-i pe evrei pentru cele întâmplate. Foștii deţinuţi dau acum
piept cu o realitate sumbră, nimănui nu-i pasă de ororile pe care le-au trăit
si care îi vor bântui pe tot restul vieţii.
Holocaustul va rămâne întotdeauna ca o pată roșie pe povestea umani‑
tăţii, din care ar trebui sa înţelegem că rasa, etnia și religia nu ne definesc
ca persoane, acestea doar contribuie la identitatea proprie, și faptul că nu
putem lăsa niciodată aceste evenimente cumplite să fie uitate.
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