


Prezenţa evreiască în
Dorohoi este veche, fiind
atestată de o piatră de
mormânt ce datează din
1656.

Un secol mai târziu, în 1795,
un hrisov emis de prinţul
Constantin Șuţu menționează
o listă de datorii şi taxe care
trebuiau plătite de evreii din
localitate.

“Breasla jidovilor” este pentru prima dată
menţionată în documente în anul 1799.

Numărul evreilor rezidenţi în Dorohoi creşte
constant de-a lungul secolului al XIX-lea:
documentele atestă existenţa a 2392 de
locuitori evrei în 1838, 3031 în 1859 şi
6903 în 1899.
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Sinagoga principală a
comunităţii a fost construită în
1824, iar în 1894 este deschis
un cămin pentru bătrâni şi o
cantină pentru membrii
nevoiaşi ai comunităţii.

În 1896 este deschisă o şcoală
primară care funcţiona alături
de o Talmud Torah. Opt ani mai
târziu, în 1904, devine
funcţională organizaţia
caritabilă Or Hayim.

În 1910, oraşul avea 6400 de locuitori evrei, majoritatea fiind
comercianţi şi meşteşugari.

După Primul Război Mondial, comunitatea deschide o
grădiniţă, un spital şi un nou cămin pentru bătrâni.

În 1930, în Dorohoi trăiau 5820 evrei. În perioada interbelică
au funcţionat în Dorohoi 21 de sinagogi.
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Interior sinagogă, Dorohoi.
Sursa:https://dbs.anumuseum.org.il/skn/en/c6/e1927
92/Place/Dorohoi



Dacă în alte zone ale României violenţele anti-evreieşti apar în
perioada statului naţional-legionar, în Dorohoi acestea sunt generate
de retragerea trupelor române după pierderile teritoriale din
iunie 1940.

Astfel, la 1 iulie 1940, în oraş are loc
un pogrom. Violenţele sunt inițiate
de unităţi militare române aflate în
retragere, mai exact de ofiţerii şi
soldaţii aparţinând Regimentelor 3
Grăniceri, 8 Vânători, 16 Artilerie şi
29 Infanterie.

În timpul înmormântării unui soldat
evreu mort la datorie, militarii evrei
prezenţi la ceremonie sunt împuşcaţi
de camarazii lor români.

Violenţele se îndreaptă apoi către
civilii evrei din localitate, au loc
execuţii sumare şi jafuri. Conform
estimărilor oficiale, 50 de evrei şi-au
pierdut viața în timpul violenţelor (34
de bărbaţi, 11 femei şi 5 copii).

În octombrie 1940, după instaurarea
statului naţional-legionar, poliţia din
Dorohoi rechiziţionează toate şcolile

evreieşti din oraş.

Pe 22 iunie 1941, sunt arestaţi preşedintele comunităţii, Isidor
Abramovici-Băluş, 22 dintre fruntaşii comunităţii şi aproximativ
200 de suspecţi de comunism. Toţi sunt evacuaţi şi internaţi în
lagărele de la Tg. Jiu şi Craiova. Cei rămaşi în oraş au fost obligaţi
să poarte steaua galbenă.



În 5 noiembrie 1941, autorităţile din oraşul Dorohoi anunţă deportarea
evreilor din întreg judeţul. Deportările au început la 7 noiembrie 1941. Peste
10.000 de evrei din judeţul Dorohoi au fost deportaţi în Transnistria, 3074
dintre aceştia erau locuitori ai oraşului Dorohoi.

În 11 iunie 1942 sunt deportaţi din Dorohoi alţi 308 evrei (176 bărbaţi, 70 de
femei şi 62 de copii). O parte dintre aceştia au fost trimişi dincolo de Bug, sub
autoritate germană şi au fost executaţi.

După încheierea deportărilor, în Dorohoi mai rămăseseră aproximativ
2000 de evrei cărora, deşi li s-a permis rămânerea în localitate, le-a fost
interzisă desfăşurarea oricărui tip de activitate economică.

Aproximativ 5000 dintre evreii deportaţi din judeţul Dorohoi şi-au pierdut
viaţa în Transnistria.

7 noiembrie 1941- începutul deportărilor din Dorohoi

10-20.000 evrei – deportați din județul Dorohoi

11 iunie 1942 – deportarea a 308 evrei din Dorohoi

2.000 evrei rămași în Dorohoi după deportare

5.000 evrei din Dorohoi și-au pierdut viața în Transnistria





Printre evreii din Dorohoi deportați ȋn toamna anului
1941 în Transnistria, se afla și familia Rozen.

Părinții – Iancu și Malvina - ȋmpreună cu cei doi fii – Marcu și
Sorel – au fost forțați să-și părăsească orașul pe care îl
considerau acasă și unde erau perfect integrați. Tatăl Malvinei,
Meer Peretz, luptase pe front pentru Romȃnia ȋn Primul
Război Mondial la fel cum făcuseră mulți alți evrei dorohoieni.

Marcu Rozen era fiul cel mare al familiei, născut ȋn 1930.
Avea 10 ani atunci cȃnd a avut loc pogromul din oraș.

Pentru că era evreu, în toamna anului 1940 a fost
exmatriculat, iar clasa a IV-a primară a fost nevoit să o urmeze
la școala israelită din localitate. De aici rămȃne cu amintirea
torturii la care a fost supus de către legionari, directorul școlii
israelite, Meer Herșcovici, ȋntr-o noapte din decembrie 1940.

Legitimaţia de străjer a lui Marcu Rozen.
Sursa: Marcu Rozen, Holocaust sub guvernarea Antonescu



La doar 11 ani, Marcu, ȋmpreună cu întreaga familie este deportat în

Transnistria.

Ei au fost urcați ȋn trenul care a plecat din Dorohoi ȋn 12 noiembrie 1941.

Vagoanele de vite ȋn care aceștia erau transportați i-au dus pȃnă la Atachi, pe

malul Nistrului. De aici au trecut ȋn Transnistria cu un bac, podul care lega

Atachi de Moghilev fiind distrus.

Familia Rozen și-a petrecut prima noapte din Transnistria ȋntr-un lagăr din

Moghilev. A doua zi, odată cu celelalte familii din Dorohoi, au pornit pe jos

către Șargorod, o călătorie care a durat 3 zile, ajungând la destinație epuizați.

Ȋn micul orășel din nordul Transnistriei locuiau peste 1800 de evrei

ucraineni la care s-au adăugat aproape 7000 de evrei deportați din

Basarabia, Bucovina de Nord și din județul Dorohoi. Autoritățile nu le-au

asigurat nicio sursă de supraviețuire celor deportați aici.

Familia Rozen ȋmpărțea o cameră cu alte 10 persoane. Nu aveau cu ce să

se ȋntrețină, iar foamea, frigul și bolile au făcut repede victime. Marcu ȋși

amintește că bunica lui a fost prima care a murit. În mȃnă i-au găsit o coajă

de cartof uscată pe care nu a avut putere să o mănȃnce. O lună mai târziu, în

februarie 1942, avea să moară și mama lui Marcu, Malvina. Ajunsese la

capătul puterilor după luni ȋntregi de frig și foame. Mȃncarea puțină pe care

o procura soțul ei o dădea ȋn ȋntregime copiilor.



La ȋnceputul primăverii, Marcu și Sorel își pierd și tatăl. Bolnav
de tifos, Iancu Rozen agonizează vreme de 3 zile ȋnainte să-și
găsească sfȃrșitul.

„Rămăsesem singuri în acea cameră, eu în vârstă de 12 ani
şi fratele mai mic de 6 ani, întrucât dintre ceilalţi locatari, o
parte s-au prăpădit, iar cei care au supravieţuit s-au mutat
în alte încăperi mai bune în locul celor dispăruţi” ȋși
amintește Marcu.

Marcu și Sorel sunt luați ȋn grijă de o mătușă și ȋncearcă să
supraviețuiască alături de 2 verișori.

„În vara anului 1942, situaţia mea şi a fratelui mai mic
devenise dramatică. Ca să nu murim de foame mergeam la
cerşit sau strângeam resturi menajere, printre care şi coji
de cartofi, hrana şi otrava noastră totodată”. Marcu ROZEN

Cu foarte mare greutate, Marcu reușește să trimită o carte
poștală la București. La 1 iunie 1942, Marcu Rozen ȋi scria
unchiului său Chaim Peretz:

Scrisoarea trimisă de Marcu, unchiului său, Chaim Peretz.
Sursa: Marcu Rozen, Holocaust sub guvernarea 

Antonescu/Arhiva CNSAS



După 2 luni scrisoarea ajunge la Chaim Peretz
și acesta ȋi scrie o petiție chiar conducătorului
statului, Mareșalul Antonescu. Chaim solicita
ca cei doi copii să fie aduși ȋn țară și lăsați ȋn
grija sa. Unchiul băieților ȋși ȋncheie petiția din
2 august 1942 cu următoarea frază:

„Vă implor, Domnule Mareșal, a 
salva pe acești copii nenorociți, 

rămași singuri ȋntre străini și vă
asigur că vă vom fi recunoscători

toată viața”. 

Ȋn lipsa unui răspuns, Chaim Peretz ȋi mai trimite o petiție lui Antonescu ȋn
martie 1943 la sfȃrșitul căreia reia aceeași rugăminte disperată. El nu aflase că
problema sa nu mai putea fi în întregime rezolvată, nepotul cel mic, Sorel, murise
ȋn septembrie 1942, iar Marcu rămăsese singur.

Scrisoarea trimisă Mareșalului Antonescu,
de către unchiul lui Marcu, Chaim Peretz în
august 1942.

Sursa:Marcu Rozen, Holocaust sub
guvernarea Antonescu



Scrisoarea trimisă Mareșalului Antonescu, de către
unchiul lui Marcu, Chaim Peretz, în martie 1943.

Sursa: Arhiva CNSAS

Adresa prin care preşedintele Centralei
Evreilor din România trimite scrisoarea lui
Chaim Peretz către Radu Lecca (împuternicitul
guvernului pentru probleme evreieşti)..

Sursa: Arhiva CNSAS



Peste mai bine de un an, ȋn 23 decembrie
1943, în gara din Dorohoi sosea trenul
care transporta înapoi acasă evreii din
județ, ce supraviețuiseră deportării.

„Am coborât în mijlocul acestui tumult şi
o clipă m-am oprit şi am privit cu lacrimi
în ochi la locul de unde, cu peste doi ani
în urmă, am plecat cinci şi acum m-am
întors singur” –MARCU ROZEN

Marcu Rozen s-a numărat printre
cei aproximativ 100 de copii
evrei care și-au găsit adăpost ȋn
orfelinatul ȋnființat de către
Comunitatea Evreilor din Șargorod
ȋn noiembrie 1942.

Legitimaţia de membru al Asociaţiei foştilor
deportaţi în Transnistria, 1948
Sursa:Marcu Rozen, Holocaust sub guvernarea
Antonescu



Mesaje de rămas-bun ale conducerii orfelinatului din Șargorod către copii care părăseau orfelinatul, urmând
să fie repatriați.
Sursa:Jean Ancel, Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry during the Holocaust, New York: The
Beate Klarsfeld Foundation, 1986, doc. 253, pp. 561-574.



1. Citiți fragmentul de mai jos și identificați asemănările și deosebirile
ȋntre condițiile de trai descrise de Marcu Rozen și condițiile voastre de
viață.

„Foarte mulţi deportaţi, mai ales cei din Dorohoi, care au venit ultimii, locuiau în locuinţe
comune, improvizate, care nu dispuneau de condiţii elementare de igienă şi căldură.

Salubritatea publică era complet inexistentă. Casele erau vechi, în mare majoritate din lut,
cu odăi mici, cu geamuri permanent închise, aerisirea făcându-se numai printr-un singur
ochi. În total erau 337 de case, cu câte 2-3 încăperi mici fiecare, totalizând 842 de odăi,
ceea ce însemna că reveneau 10-11 persoane la o odaie.

Populaţia era subnutrită, nu exista nici un mijloc de câştig, procurarea alimentelor
făcându-se prin schimbul de îmbrăcăminte, cei mai mulţi, ca să nu moară de foame,
rămânând aproape goi. […].

În luna februarie 1942, sute de cadavre zăceau în cimitirul din Şargorod şi nu puteau fi
îngropate pentru că pământul era îngheţat în profunzime şi nu se putea săpa o groapă
comună.

Locuiam într-o cameră neîncălzită (fost mic magazin de vară) în total cca. 15 persoane.
Dormeam pe jos pe nişte paie strânse din piaţă, îmbrăcaţi, hainele de zi erau şi cele de
noapte, întrucât restul hainelor le-am dat treptat ţăranilor ucraineni pentru puţină
mâncare.”

2. Care au fost cele mai dificile ȋncercări prin care ați trecut pȃnă la
vȃrsta de 11 ani ? Credeți că Marcu Rozen s-ar fi descurcat dacă era ȋn
situația voastră ?9
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