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Abstract: The article contains the first approach to the entire vision of the process of Holo-

caust victims’ commemoration in Moldova since 1945 till nowadays. The topic of the Holocaust 
in the public space in Moldova sounds louder and louder. Understanding the Holocaust in vari-
ous ways, from statistics to private life stories, from collaboration to acts of rescue by the Righ-
teous among the Nations, is gradually becoming an increasingly important and widespread pub-
lic agenda. What has been the “internal business” of the Jews for many years, and has been hap-
pening at the state level mainly as a result of the pan-European trend and the “roadmap” of the 
IHRA, is turning into an important aspect of Moldova’s public life. This move is literally happening 
before our eyes: more and more journalists and public figures are addressing this issue outside 
the “mandatory program” related to January 27 and in much broader contexts.
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În 2014, Republica Moldova s-a alăturat Alianței Internaționale pentru Comemorarea 
Holocaustului (IHRA) în calitate de observator. În noiembrie 2015, Parlamentul Moldovei 
a declarat 27 ianuarie drept Ziua Națională a Comemorării Holocaustului, care a fost 
aniversată pentru prima dată la nivel oficial în 2016. Parlamentul Moldovei a aprobat ra-
portul publicat al lui Eli Wiesel, potrivit căruia, în Moldova (inclusiv Transnistria) în tim-
pul celui de-al Doilea Război Mondial, au pierit de la 150 până la 180 de mii de evrei1; 
iar în 2017, a fost adoptat Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2017–2019 pri-
vind implementarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la accepta-
rea Raportului final al Comisiei internaționale pentru Studierea Holocaustului, prezida-
tă de Elie Wiesel.

Perpetuarea memoriei victimelor Holocaustului în Moldova nu a început în anii 2010. 
Tema Holocaustului a ajuns la nivel național mai devremecel puțin din a doua jumătate 
a anilor 2000, când Centrul Cultural Evreiesc KEDEM, care se omagiază anual pe 27 
ianuarie Ziua Internațională a Comemorării Holocaustului, invită (și continuă să invite) 
la concert-requiem  primele persoane din stat și reprezentanți ai corpului diplomatic.

În particular, memoria Holocaustului (deși, după cum știm, cuvântul în sine a fost 
auzit pentru prima dată în URSS nu mai devreme de 1987), s-a păstrat în perioada ani-
lor 1944–1945, când evreii care se întorceau din evacuare și puținii care au supravie-
țuit din lagărele de concentrare din Transnistria și ghetou, erau într-o realitate complet 
nouă. Vă reamintesc pe scurt fondalul istoric.

Moldova aparținea acelei părți a Europei de Est care a devenit teritoriu sovietic mai 
târziu decât alte regiuni, după semnarea Paсtului Molotov-Ribbentrop la 23  august 
1939. În paragraful trei din anexa secretă la Pact se spune: „În ceea ce privește sud-es-
tul Europei, partea sovietică accentuează interesul URSS pentru Basarabia. Partea 

1 Vezi: Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România. Raport final. Iași: 
Polirom, 2005.
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germană își declară dezinteresul politic complet pentru aceste regiuni”2. Deja după iz-
bucnirea celui de-al Doilea Război Mondial și împărțirea Poloniei între Germania și 
URSS în septembrie 1939 (așa cum era prevăzut la punctul 2 din Protocolul secret), 
după aderarea țărilor baltice la URSS (așa cum se prevede la paragraful 1) în octom-
brie-decembrie 1939, la 28 iunie 1940, regele României Carol al II-lea a adoptat nota 
ultimativă a părții sovietice, și ca urmare, teritoriul interfluviului Pruto-Nistrean, cunoscut 
sub numele de Basarabia, a intrat sub jurisdicția Uniunii Sovietice.

În ultimii ani înainte de anexare la URSS, de la sfârșitul anilor '30, evreii din România, 
care erau anterior cetățeni cu drepturi depline ai unei țări europene, nu cea mai 
bogată, dar totuși liberă, au avut parte de o politică antisemită în creștere. Prin urmare, 
majoritatea au salutat venirea puterii sovietice – deși unii, cei mai precauți sau cei mai 
informați, nu așteptau nimic bun de la noua guvernare și, din păcate, au avut dreptate. 
Aproximativ un an, între 28 iunie 1940 și 22 iunie 1941, Moldova a fost sovietică. În acest 
timp, guvernul stalinist a făcut tot posibilul pentru a transforma populația în cetățeni 
sovietici supuși legilor – adică i-a intimidat și terorizat cu metodele sale elaborate de-a 
lungul anilor Marii Terorii. În noaptea de 12–13 iunie 1941, cu câteva zile înainte de 
începerea celui de-al Doilea Război Mondial, teroarea stalinistă din Moldova a atins 
punctul culminant. Conform diferitelor estimări, între 20 și 30 de mii de oameni au fost 
exilați din Basarabia peste noapte (majoritatea basarabenilor au ajuns în lagărul Ivdel 
din regiunea Sverdlovsk, alții  – în Siberia și nordul Kazahstanului). Printre cei reprimați 
a fost un număr semnificativ de evrei din toată Moldova. Mulți au murit măcelăriți în la-
gărele staliniste, dar mulți, paradoxal, s-au salvat, neatinși de flamele Holocaustului. 
Trebuie menționat că în Moldova modernă studierea și perpetuarea represiunilor sovie-
tice este un subiect separat de cercetare.

Ofensiva trupelor germano-române după 22 iunie 1941 a fost relativ lentă, iar acest 
mic decalaj, care a durat mai puțin de o lună, a salvat multe familii evreiești, care au re-
ușit să se evacueze. Puterea sovietică nu s-a gândit la salvarea rezolută a evreilor, în 

2 Citat din: http://historyfoundation.ru/2019/05/31/pakt/ (vizitat 28.06.2020).

Pagina din Paсtul Molotov-Ribbentrop, în care este menționață Basarabia
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ciuda faptului că soarta care îi aștepta era evidentă. Erau evacuați specialiști, muncitori 
ai întreprinderilor industriale, militare, și ale instituțiilor medicale, membrii familiilor func-
ționarilor de partid, ale sovietelor și ofițerilor ai Armatei Roșii. O parte din evrei au ple-
cat singuri spre Est, însă mulți nu au reușit să se retragă...

Estimativ, din numărul deja menționat de 150–180 de mii, aproximativ 50 de mii au 
murit în primele săptămâni ale războiului. Practic, până la sfârșitul anului 1941, nu au 
mai rămas  evrei între Prut și Nistru, iar Holocaustul s-a răspândit peste Nistru, în Gu-
vernământul Transnistriei, fondat la 19 august 1941, cu capitala la Odessa.

Acest fundal istoric complicat explică atitudinea complexă a evreilor față de toate 
statele în care au trăit: România, Uniunea Sovietică și Moldova.

Atunci când evreii s-au întors din evacuare ori din Siberia, au descoperit pământul 
îmbibat de sângele rudelor lor și, în același timp, lipsa unui loc de comemorare consacrat. 
Și, desigur, prima posibilitate evidentă au fost cimitirele. În primul rând, un cimitir este, 
înainte de toate, un loc de comemorare. În al doilea rând, mormântul este poate unicul 
loc public care se află sub controlul familiei, practic fără amestecul statului. Din acest 
motiv, aproape la fiecare cimitir evreiesc din Moldova (autorul a reușit să le viziteze 
aproape toate în scopuri de cercetare), multe pietre funerare (atât antebelice, cât și 
postbelice) au plăci comemorative suplimentare cu textul „În memoria membrilor familiei 
cutare decedați în 1941” (mai rar: „de mâinile naziștilor” sau „în ghetou”). Caracteristic 
în acest context este o placă memorială catalogată de autor la cimitirul evreiesc din 
Chișinău. Inscripția spune:

Памяти РАПОПОРТ Мойше Лейб Пинкусович
1866 – 1920

РАПОПОРТ Ципа Ривка Эльевна
1876 – 1943

РАПОПОРТ Эстер Моисеевна
1896 – 1941, 

погибла в Освенциме
(ortografia originalului – I. Ș.)

În memoria RAPOPORT Moishe Leib Pinkusovich
1866 – 1920 

RAPOPORT Țipa Rivka Elievna
1897 – 1943 

RAPOPORT Ester Moiseevna
1896 –1941, 

omorâtă în Osvențim

Placă comemorativă la cimitirul 
evreiesc, Chișinău (© Șihova, 2019)

Este evident că Moișe-Leib Pinkusovici a murit pe timp de pace, în 1920, la vârsta de 
34 de ani, dintr-un motiv necunoscut pentru noi, iar numele său a fost imortalizat după 
război nu la locul înmormântării sale, ci la mormântul fiicei sale doar pentru că, s-ar pu-
tea, mormântul său, dintr-un anumit motiv, nu s-a păstrat sau era inaccesibil familiei; Ți-
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pa-Rivka Elievna a decedat sau murit în 1943 poate în evacuare, sau poate în ghetou 
sau lagăr fie sovietic sau român; iar locul morții lui Esther Moiseevna nu lasă loc de în-
doieli.

Există însă un exemplu rar în Moldova cu privire la modul în care, în primii ani 
postbelici, la inițiativa evreilor (ca să nu spunem „comunității evreiești”, deoarece 
comunitatea nu era o instituție oficială în perioada sovietică), a fost imortalizat locul 
executării și înmormântării evreilor. Acesta este așa-numitul „Babin Yar de la Dubăsari”. 
Aici, în august 1941, a fost înființat un ghetou, în care au fost conduși evrei nu numai 
din Dubăsari și împrejurimi, ci și de la Chișinău, Tiraspol, Balta, Kotovsk, Ananyev, 
Krasnîe Oknî, etc. În acest loc,  în câteva zile de la 12 până la 28 septembrie 1941, 
Einsatzkommando 12, care făcea parte din Einsatzgruppe D, formată din 20 de soldați și 
5 ofițeri sub comanda hauptsturmfuhrer-ului Noske și felbel-ului Keller (volksdeutsche, 
născut în Rusia), cu complicitatea a 11 colaboraționiști locali, a executat de la 6 la 8 
mii de evrei3, însă, în total, în șanțurile de aici zac osemintele a circa 18 mii de oameni, 
îngropați aici în perioada Holocaustului. Acest loc era la periferie, în spatele fabricii de 
tutun, dar imediat după război au început să apară noi clădiri și exista pericolul ca ceva 
să fie construit chiar pe oase. Atunci evreii au început să apeleze la toate instanțelepâ-
nă la mareșalul Jukov, care era comandantul militar al Odessei din iunie 1946 până în 
februarie 1948. 

Poate că este o legendă locală, dar se spune că Jukov personal și-a dat acordul pen-
tru inființarea memorialului pe locul execuțiilor. Compoziția memorialului a fost inițial ti-
pic sovietică: placa comemorativă На этом месте покоятся мирные Советские 

3 Vezi: A. M. Москалёва (Векслер). Дубоссарская трагедия, сентябрь 1941 г. Документальная 
повесть. Дубоссары, 1999; Дубоссары. În:  Холокост на территории СССР. Энциклопедия. М.: 
Росспэн, 2011, с. 284; И. Шорников. Зондеркоманда в Дубоссарах. Очерк истории и документация 
о геноциде и патриотической борьбе в годы фашистской оккупации. Тирасполь, 2016.

Fragment al monumentului sovietic pe locul execuțiilor. Dubăsari (© Șihova, 2015)
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граждане расстрелянны фашистами в годы Великой Отечественной 
войны. Аич зак четэцень советичь пашнич ынпушкаць де фасчишть ын 
аний Марелуй Рэзбой пентру апэраря Патрией. (Ortografia originalului – I. Ș.) 
În acest loc odihnesc cetățeni sovietici pașnici, împușcați de fasciști în timpul Marelui 
Război Patriotic, în limbile rusă și moldovenească, iar în 1956 li se adaugă compoziția 
din trei figuri din estetica realismului socialist – soldatul sovietic care protejează doi co-
pii, o fată și un băiat. Piedestalul avea inscripția „Soldatului sovietic salvator”, dar evre-
ii au perceput întotdeauna această inscripție ca fiind una nepotrivită (câți dintre cele 18 
mii au fost salvați de Armata Roșie?), iar după prăbușirea URSS această inscripție a 
fost eliminată, deși celelalte elemente ale memorialului au rămas. 

Monumentul post-sovietic pe locul 
execuțiilor. Dubăsari (© Șihova, 2017)

Complexul memorial pe locul execuțiilor. 
Dubăsari (© Șihova, 2019)

De-a lungul anilor, sunetul memorialului devine polifonic. În anii ’90 arhitectul Semi-
on Șoihet și sculptorul Natan Epelbaum dezvoltă un proiectul unului memorial integru 
(care, din cauza lipsei veșnice de bani, nu a fost dus până la capăt – dar starea sa ne-
terminată a devenit și ea simbolică). Intrarea în memorial constituie o poartă decora-
tă cu o menorah evreiască. Plăci de granit cu texte informaționale în rusă, ebraică și 
idiș apar pe pereți din interior: „În acest loc, în septembrie 1941, ocupanții au executat 
în masă peste 18 mii de prizonieri ai ghetoului Dubăsari”, „Doamne! Odihnește-ți copi-
ii morți și dă pace celor în viață... Amin!” În același loc, pe rând, pe măsură ce sunt cla-
rificate, se adaugă plăci de granit cu numele victimelor. În 2017, cu banii unui sponsor 
privat (un evreu ale cărui rude au fost omorâte aici), un alt monument, al sculptorului        
L. Dubinovsky, a fost ridicat vizavi de figura soldatului cu copii (deși proiectul inițial pre-
vedea o altă sculptură, al sculptorului N. Epelbaum). Stilistic, sculptura a fost realizată 
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folosind motivul golului, hăului, comun pentru perioada post-sovietică, și reprezintă silu-
eta unei femei, ce se închină îndurerată, iar dintr-o anumită perspectivă se observă că 
silueta cu mantie pe-dinăuntru este goală. Pe piedestal e scris „Pentru ce?” în rusă, en-
gleză și idiș. Spațiul este completat de șase torțe cu flacără veșnică, ca simbolul a șase 
milioane de victime ale Holocaustului.

Monumentul victimelor Ghetoului din Chișinău (© Șihova, 2019)
În jurul anilor '60 începe reînhumarea rămășițelor din mormintele de la locurile 

executărilor și masacrelor în masă în cimitirele evreiești, iar la aceste gropi comune 
se instalează semne comemorative, adesea cu liste a numelor victimelor. De exemplu, 
există astfel de memoriale în cimitirele evreiești din Soroca, Rîbnița, Tiraspol; la Orhei 
și Edineț, există chiar câte două astfel de gropi comune.

Groapă comună în cimitirul evreiesc din Orhei (© Șihova, 2016)
Pe strada Calea Orheiului din Chișinău, în cartierul istoric Visterniceni, care în timpul 

războiului era în afara limitelor orașului, aproximativ la locul unde s-au efectuat execu-
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ții în masă aproape din prima zi a existenței ghetoului Chișinău4, la începutul anilor ʼ80, 
a fost ridicat un monument al „Victimelor fascismului” de Aurel David: o imagine simbo-
lică a două mâini, care rup o sârmă ghimpată ce le leagă. După prăbușirea URSS, mo-
numentul s-a dovedit a fi a nimănui: nici o instituție nu dorea să-l aibă în grijă, și, trep-
tat, fiind părăsit, metalul de pe piedestal a fost furat. În 2016, monumentul a fost resta-
urat cu banii comunității evreiești și donații private, au fost adăugate semne și panouri 
informative, zona din jur a fost amenajată. Cu toate acestea, au existat câteva incidente 
dezolante: planul inițial de reconstruire presupunea o Alee a Drepților Între Popoare ca 
parte a memorialului. Dar, în timp ce se reconstruia monumentul, centrul Mercedes din 
apropiere s-a extins, ocupând teritoriul aleei propuse (situația încă nu este rezolvată).

Putem spune că, pentru monumentele din Moldova, întreaga istorie a perpetuării 
memoriei tragediei, continuă aceste două tendințe: în perioada sovietică, fie o inițiativă 
privată în spațiul privat, fie un memorial de stat pentru „cetățenii sovietici pașnici”; iar în 
perioada post-sovietică, se adăugau plăci informative despre Holocaust la monumentele 
sovietice ridicate în spațiul public, dar nu din inițiativa statului și nu pe banii statului. 

Situația se schimbă oarecum în perioada post-sovietică: în multe orașe și sate unde, 
înainte de război, locuiau comunități evreiești importante, în locurile execuțiilor în masă 
și la gropile comune apar memoriale mari sau semne comemorative modeste, care 
comemorează Holocaustul. Fiecare dintre ele este interesant prin istoria premergătoare, 
designul, locația sa. Iată doar câteva exemple.

Monumentul victimelor fascismului. Chișinău (© Șihova, 2019)
La marginea satului Sculeni din raionul Ungheni, baștina dinastiei hasidice din Scu-

leni, care a devenit faimoasă în SUA după război, în mijlocul unui teren pustiu se află un 
monument a comunității evreiești locale dispărute. Este interesant prin faptul că acest 
pustiu este locul unde era amplasat vechiul cimitirul evreiesc, demolat în perioada so-
vietică, iar monumentul a fost rezolvat stilistic sub forma unui memorial tradițional, dar 
nu a unei pietre de mormânt.

4 Vezi: P. A. Shapiro. The Kishinev Ghetto 1941–1942. Tuscaloosa, AL: University of Alabama 
Press, 2015; P. A. Shapiro. Ghetoul din Chișinău 1941–1942. Curtea Veche, 2015. 
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Memorialul cimitirului demolat. Sculeni, raionul Ungheni (© Șihova, 2019)

La intrarea în satul Terebna, raionul Edineț, există un semn comemorativ cu nume 
și steaua lui David în stânga și o cruce în dreapta – acesta este monumentul victimelor 
regimului de ocupație: atât evrei, cât și activiști sovietici.

Monumentul victimelor regimului de ocupație. Terebna, raionul Edineț (© Șihova, 2013)
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Din 2018, pe teritoriul Moldovei – deocamdată, doar la Chișinău – a fost lansată 
campania Stolpersteine (Pietre de poticnire), inițiată în mod privat de artistul german 
Gunther Demnig. 

În același timp, pe teritoriul Republicii Moldova nu există niciun monument victimelor 
Holocaustului, ridicat din inițiativa statului, aparent, va urma. Este semnificativ faptul că 
perpetuarea Holocaustului în Moldova urmează calea scoaterii din anonimat a victimelor: 
de la tradiția sovietică de a construi „Monumente Soldatului Necunoscut” la memoriale 
cu liste de nume. Trebuie spus, că aceasta este o tendință generală în istoria locală 
modernă a Moldovei. Sunt cunoscute  mai multe exemple de monumente locale cu 
liste a victimelor Holocaustului, participanților la cel de-al Doilea (mai rar Primul) Război 
Mondial, victimelor represiunii staliniste, în unele cazuri, chiar și a primilor coloniști sau 
a victimelor foametei postbelice. Toate aceste noi fenomene atestă formarea treptată a 
unei culturi a memoriei moderne în Republica Moldova.

Piatra de poticnire. Chișinău (© Șihova, 2019)
În general, tema Holocaustului în spațiul public din Moldova sună din ce în ce 

mai tare. În același timp, coexistă două narațiuni importante: tendința de a vedea 
Holocaustul într-un context pan-european, în contextul genocidului secolului XX sau în 
comparație cu represiunile staliniste, etc; și tendința de a perpetua Holocaustul ca parte 
a unei „mici” istorii locale: a satului sau orașului. În ambele cazuri, imaginea integrală 
specifică a Holocaustului în Moldova este oarecum neclară: fie se pierde pe fundalul 
evenimentelor istorice majore, pictate în linii mari, fie invers se pierde în mici detalii, 
nume și cifre locale.

În același timp, înțelegerea Holocaustului sub diferite aspecte: de la statistici la 
povești din viața privată, de la colaboraționism la actele de salvare de către Drepții între 
Popoare, devine treptat o agendă publică din ce în ce mai importantă și larg răspândi-
tă. Ceea ce, timp de mai mulți ani, a fost „afacere internă” a evreilor, iar la nivel de stat 
se întâmpla, în principal, ca urmare a tendinței pan-europene și „foii de parcurs” a aso-
ciației IHRA, se transformă într-un aspect important al vieții publice a Moldovei. Aceas-
tă mișcare se produce literalmente în fața ochilor noștri: din ce în ce mai mulți jurnaliști 
și persoane publice abordează acest subiect în afara „programului obligatoriu” legat de 
ziua de 27 ianuarie și în contexte mult mai largi. 
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Societatea civilă modernă, oriunde, se construiește pe mai multe pietre de teme-
lie: libertăți personale și economice, lupta împotriva violenței și corupției, egalitatea tu-
turor în fața legii, în viața personală și publică, etc. În diferite regiuni, datorită diferen-
ței de istorie și tradiții, aceasta își concentrează eforturile pe diferite „sectoare ale fron-
tului”: undeva pe egalitatea rasială, undeva pe diferența de gen, undeva pe lupta împo-
triva prejudecăților etnice... Și pretutindeni educația și iluminarea sunt necesare și pen-
tru aceasta sunt necesare exemple din istorie. Realizarea unui studiu al istoriei secolu-
lui XX, al celui de-al Doilea Război Mondial sau al regimurilor totalitare, pe de o parte, 
este necesară atât în educația formală, cât și în educația informală. Iar pe de altă par-
te, este imposibilă fără abordarea Holocaustului. Astfel, tema Holocaustului apare me-
reu și inevitabil, în caz contrar, evitarea ei se transformă într-o omisiune conștientizată 
sau mușamalizare, ceea ce, desigur, este inacceptabil.


