
1.Med raziskovanjem različnih možnosti, kaj 
bi lahko naredil za izdelek v sklopu dneva 
spomina na žrtve holokavsta, sem naletel na 
zgornjo sliko in veliko podobnih. Ob 
pogledu nanje sem se res zamislil. Prav to 
sliko sem izbral, zato ker res dobro prikaže, 
v kako groznih razmerah so živeli. Njihove 
»postelje« so bile leseni oz. železni drogovi, 
za blazine pa so uporabljali kar lonce in 
kozice. Povrh vsega so bili še prenatrpani in 
kar eden na drugemu. A to sploh ni najbolj 
grozljiva podoba na sliki. Ta naziv pripada 
telesom žrtev, ki so na robu smrti, 
podhranjena, brez grama maščobe, 
presenetljivo in grozljivo hkrati je dejstvo, 

da so v takem stanju bili prisiljeni garati, če niso  zmogli, so bili mučeni oz. celo usmrčeni. 
Žalostna je misel na to, da se je to kadarkoli zgodilo in se podobne stvari dogajajo še danes. S 
tem mislim na grozote, ki se dogajajo ljudstvu Ujgurov, ki naj bi bili zaprti v prevzgojnih 
taboriščih na Kitajskem. Res je grozno videti, da se to še danes dogaja in se uničuje življenja 
nedolžnim ljudem. 

 Pred koncem bi se rad še dotaknil dejstva, da so nekateri povzročitelji mučenja na to  
preprosto pozabili. Morda je kakšen to tudi storil zavedno, v poskusu da se reši, a verjamem, da je pri 
večini to klasičen primer obrambnega mehanizma, potlačitve oz. represije, kar pomeni, da so krivci to 
nezavedno potlačili daleč izven svoje zavesti. S tem nikakor ne zagovarjam njihovih dejanj, samo 
ponujam razlago, da niso sami zavedno pozabili na to. 

 Za končno misel pa bi dodal, da je poznavanje zgodovine in ozaveščenost javnosti o takih 
dogodkih, eden izmed najboljših načinov, kako se temu izogniti v prihodnosti. 

 

2.   27. januarja 1945 so sovjetski vojaki Rdeče armade osvobodili zloglasno koncentracijsko taborišče 
Auschwitz, ali kot je bilo pozneje poimenovano – tovarno smrti. Posledično so na dan prišle vse skrite 
in ne skrite grozote ter zločini, ki so jih nacisti izvajali v taboriščih. Leta 2005 je generalna skupščina 
OZN sprejela resolucijo z naslovom Dan spomina na holokavst, s katero je 27. januar postal 
mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta.  

  Izvorni pomen besede holokavst sega v čas starih Grkov in Rimljanov, ko je pomenila žgalno daritev. 
Pozneje pa se je začela uporabljati kot sopomenka za množično uničenje ljudi, predvsem s sežigom. 
Danes z besedo holokavst označujemo sistematični genocid Judov, ki ga je izvajala nacistična Nemčija 
med 2. svetovno vojno (od leta 1941 do leta 1945). Judje raje uporabljajo hebrejski izraz šoa, saj 
beseda holokavst namiguje na poganstvo in je posledično lahko žaljiva. Nacistična ideologija je na 
Jude gledala kot na  raso, ki je bila 'grešni kozel' za vse težave. Iz tega lahko sklepamo, da je bil 
rasizem, torej diskriminacija, ki temelji na rasnih razlikah med ljudmi, še kako prisoten. Poleg tega, pa 
je med nemškim prebivalstvom prevladala ksenofobija, torej strah pred vsem tujim in nepoznanim, 
drugačnim. Poleg Judov je v holokavstu umrlo še veliko ljudi, pripadnikov skupin, ki so bile po 
mnenju nacistov manjvredne (Slovani, Romi, invalidi, homoseksualci) ali so podpirale drugačne ideje 
(Jehove priče, komunisti).  

  Načrtno pobijanje in mučenje Judov ter ostalih zapornikov je potekalo v koncentracijskih in 
uničevalnih taboriščih, ki so se nahajala po celi Evropi. Pred prihodom zavezniške vojske so nacisti 
poskušali uničiti vse dokaze o dogodkih v taboriščih in poskušali pobiti čim večje število zapornikov. 



Pri tem niso bili uspešni, saj je zavezniška vojska ob prihodu v taborišča naletela na ogromne kupe 
trupel in ostalih dokazov. Vojakom je bilo naročeno, naj naredijo kar se da veliko fotografij, ki bodo 
služile kot dokaz in svarilo v prihodnosti. Ob gledanju slik, na katerih lahko vidimo mrtve ljudi, ki 
zaradi ekstremne podhranjenosti sploh ne izgledajo kot ljudje, in slik, na katerih so ljudje strpani v 
ozkih prostorih, vsi enako oblečeni in obriti ter izjemno suhi, me po telesu spreleti srh in ne znam si 
razložiti, kako smo lahko ljudje sposobni nekaj takega storiti sočloveku. Še težje, ampak vseeno z 
velikim zanimanjem, poslušam pripovedi ljudi, ki so preživeli bivanje v taborišču. Do le-teh čutim 
tudi veliko spoštovanje, saj si ne morem predstavljati, kako se počutijo ob opisovanju svojih doživetji. 
Oboje, torej slike in izpovedi nekdanjih zapornikov, so izredno pomembni viri, ki nas svarijo in 
opozarjajo na dejstvo, da od holokavsta ni minilo še niti sto let in da ni nobenega zagotovila, da se 
nekaj podobnega ne more ponoviti. Zato je še toliko bolj pomembno, da se vsako leto teh dogodkov 
spominjamo in se o njih učimo ter vedenje prenašamo na naslednje generacije in s tem preprečimo, da 
bi kadarkoli šlo v pozabo.  

  Na ta dan pa se moramo zavedati tudi dejstva, da je v današnji družbi prisotnega veliko sovraštva, 
nasilja, rasizma, žaljenja in posploševanja. Dejstvo je, da je to tudi v naravi človeka, torej da smo si 
različni in imamo različne ideje, misli in poglede na svet. Istočasno pa se mora vsak posameznik prav 
tega tudi zavedati in biti pripravljen na sklepanje kompromisov. Seveda bi s takšno mentaliteto 
preprečili marsikatero vojno in razreševali spore na mirne načine, a lahko je to zapisati, veliko težje pa 
izvesti. Pomembno pa je tudi, da poskušamo na vsakega človeka gledati samostojno in ne kot 
predstavnika njegove celotne skupnosti ter njegovih dejanj posploševati in pripisati tudi vsem ostalim 
pripadnikom, saj lahko prav takšno razmišljanje vodi v podobno sovraštvo, kot so ga nacisti čutili do 
Judov. Preprečevanje le- tega je naloga vsakega posameznika, vsi skupaj pa lahko na takšen način 
preprečimo ponovitev grozot iz prejšnjega stoletja. 

 

3. Letos obeležujemo 76 let  od osvoboditve največjega in najstrašnejšega nacističnega 
koncentracijskega taborišča, Auschwitza. Poleg 1,5 milijona Judov in mnogih drugih je bilo v to 
taborišče odpeljanih tudi preko dva tisoč zapornikov iz Slovenije. Ob dnevu spomina na holokavst, ki  
pomeni sistematično množično uničevanje Judov med drugo svetovno vojno, ki ga je izvajala 
nacistična Nemčija, smo si ogledali dva odlomka iz dveh različnih filmov: odlomek iz slovenskega 
dokumentarnega filma Šoa – teža molka ter odlomek iz filma Savlov sin, ki ga je režiral oskarjev 
nagrajenec László Nemes.  

Med ogledom prvega odlomka smo poslušali pogovor z žensko, judinjo Eriko Fürst, katere celotna 
družina je bila odpeljana v taborišče Auschwitz. Gre za prvoosebno pripoved. Erika je Prekmurka, 
doma iz Murske sobote. V taborišču je pristala kot trinajstletnica, letos jih bo pa imela devetdeset. Bila 
je priča vsem tem dogodkom nečloveškega vedenja. S sestro in materjo se je vrnila domov, medtem ko 
je oče v taborišču izgubil življenje. Nekaj ljudi je preživelo, predvsem ti, ki so bili odpeljani v 
taborišče leta 1944, saj so jih leta 1945 osvobodili. Ljudje, ki so bili pripeljani v taborišče pred letom 
1944 niso mogli preživeti, saj niso jedli, imeli normalnih oblačil, bili so bolni ... 

Drugi odlomek, ki smo si ga ogledali, izhaja iz filma z naslovom Šoa – teža molka (šoa je judovsko 
poimenovanje za holokavst), ki govori o življenju v taborišču, in sicer o ljudeh, zapornikih, ki so si 
podaljševali življenje tako, da so pomagali pri zadnjih poteh ljudi, ki so jih pošiljali v plinske celice. 
Tudi ti, ki so pomagali, so končali na enak način. Preživeli so mesec ali dva, potem pa so tudi njih 
uplinili in sežgali, saj so vedeli preveč (vedeli so, koliko ljudi je umrlo, kje so ti ljudje, kdo so bili ...). 
Film konkretno govori o madžarskem Judu, ki vidi umirajočega fantka in hoče poiskati nekoga, ki bi 
mu omogočil versko slovo od življenja –  in to počne skozi cel film. Dotakne se ga dečkovo umiranje 
in kljub vsemu, kar vidi, naredi vse, celo s truplom pogebne, da bi ga dostojno pokopal. S tem 
opazimo, da se je kljub vsemu ohranjala neka človeškost v teh nečloveških razmerah. Je človek, ki ga 
določijo, da pomaga tistim, ki pridejo v taborišče in jih pošljejo direktno v plinske celice. Jih usmerja, 



jim pomaga pri tem ko se morajo sleči ... S snemanjam osrednje osebe, njegovega obraza,  s 
snemanjem v hrbet,  s snemanjem njegove vsakdanje poti so hoteli pokazati, kako se smrt normalizira 
oziroma kako so se ljudje navadili smrti. Sicer, ko so zaprli vrata »prhe« in se je ven slišalo krike, so  s 
snemanjem njegovega obraza hoteli pokazati, da mu je še vedno hudo, da je to izredno težko prenašal. 
Ampak enostavno nisi imel druge izbire, če si hotel imeti upanje, da boš sploh preživel.  

Poleg teh dveh odlomkov smo  pokomentirali tudi predstavitev, ki ga je pripravila profesorca 
zgodovine. Spoznali smo, da je ena od stvari, ki se je po vojni zgodila,  bila tudi ta, da so osvoboditvi 
zavezniki prišli v taborišča in našli ta trupla ljudi, ki skoraj niso bili več ljudje. Lahko bi jim rekli celo 
okostnjaki. Ameriški general je ukazal, da je vse to treba fotografirati, slikati. Njegova trditev je 
namreč bila, da bodo ljudje to pozabili oziroma da se bo nekega dne sigurno našel kdo, ki bo trdil, da 
se nič od tega v resnici ni zgodilo. Toda to  se resnično dogaja. Danes se že pojavljajo posamezniki, ki 
trdijo, da holokavsta in vseh teh nečloveških pogojev ni bilo. Ko so pa zavezniki prišli v taborišča, so 
našli vse to, česar Nemci niso uspeli zažgati.   

Danes se svet spet pomika v smer nestrpnosti proti nekim skupinam ter ksenofobiji (torej sovražnosti, 
odporu do tujcev in tujega, predvsem migrantov) in morda je čas, da pomislimo, kam vodi sprejemanje 
sovražnega govora. Po vseh teh letih se ni veliko spremenilo. Še danes je sovražni govor prisoten, celo 
postaja nekaj običajnega, nekaj kar se objavlja in celo nekaj, kar nekateri zagovarjajo. Občutijo ga 
predvsem temnopolti, pripadniki muslimanske vere in begunci.  

Grozno se mi je zdelo dejstvo, da so bili ljudje, ki »niso bili prave vere, narodnosti« manj kot so danes 
živali. Danes se borimo, da se ne bi stvari več testiralo na živalih, takrat pa so mirno testirali ljudi na 
ljudeh. Poleg tega niso jedli več dni, spalo je 15 ljudi na isti postelji, higienena je bila zelo slaba in 
med zaporniki so se širile nevarne nalezljive bolezni.  

To poglavje v zgodovini je zelo pomembno. Tako obdobje se težko pozabi, vendar je prav tako. 
Poznati moramo zgodovino svojih prednikov in moramo se zavedati, da lahko že sami pripomoremo k 
temu, da se kaj takega ne ponovi. Pomembno je, da ne dopustimo, da se sovražni govor širi in da smo 
se zavedamo, da smo vsi ljudje. Ne glede na barvo kože, vero, narodnost, smo pod kožo vsi enaki.  

 

 4.   Holokavst je verjetno eden izmed najhujših dogodkov v človeški zgodovini, katerega posledice 
ljudje čutijo še danes. Je plod človeške nestrpnosti, nesolidarnosti in egoizma. Vpliv tega so takrat 
čutili vsi narodi, ki niso bili nemški oziroma ki se niso strinjali z nemško politiko. Žal so takrat  
posledice čutili Judje. 

Izraz holokavst izvira že iz časa starih Grkov. Takrat je pomenil žgalno daritev, kjer se je daritveno 
žival popolnoma sežgalo. Med drugo svetovno vojno pa se je ta izraz začel uporabljati kot sinonim za 
množičen poboj ljudi, najpogosteje s sežigom. To metodo je za iztrebljanje Judov  ukazal uporabljati 
Hitler, zato postaja ta izraz, predvsem Judom, vedno manj všeč, saj njen prvoten pomen vključuje 



živali. Človek pa seveda ni žival. Danes se vedno bolj uveljavlja  izraz šoa, ki je nastal, da ta množični 
poboj ne bi bil primerjan z daritvijo živali. Hitler je bil v tistem času zelo naklonjen tudi rasizmu. 
Rasizem je oblika diskriminacije, ki jo pogosto razlagajo kot skrajni vidik negativnega nacionalizma. 
Temelji na predsodkih o rasnih razlikah med ljudmi, izraža pa se v vedenju, diskriminaciji in dejanjih. 
Hitler je takrat Nemce imel za raso, ki je nad vsemi. Poimenoval jih je arijska rasa. Podoben pomen 
kot rasizem pa ima tudi beseda ksenofobija, ki  pomeni strah pred tujci in vsem, kar je tuje. V bistvu je 
Hitler takrat želel v glave Nemcev umestiti idejo, da Judje in vsi ljudje, ki niso enaki kot oni, pomenijo 
nevarnost za nemški narod. Širjenje te ideje je bilo zelo uspešno.                                                                         

Video in slike, ki smo jih gledali v šoli, so zelo pretresljivi. Človek se lahko samo vpraša, kako je 
nekdo sploh sposoben narediti kaj takega, in še huje, kako človek česa takega ni sposoben ustaviti. 
Zelo verjetno je, da se je takrat vedelo, kaj se dogaja, toda družba si glede tega ni upala storiti nič, 
zaradi prevelikega strahu pred Hitlerjem. Takšni dogodki pokažejo le, kako krut je lahko človek in 
kako lahko uničuje lastno vrsto zaradi nekih brezsmiselnih idej. Ljudje v videu so bili vsi v taboriščih. 
V njihovih izpovedih lahko še zmeraj opazimo strah in to nam pokaže, kako kruto je bilo vse skupaj v 
resnici. Že zaradi tega, ker si ti ljudje upajo govoriti o teh dogodkih, jih lahko označimo za močne, saj 
jim to še danes povzroča hude travme. Slike, ki jih lahko vidimo, so zelo krute. Podhranjeni ljudje, 
mrtveci naloženi na kupe, pripravljeni, da bodo bili zakurjeni, in nemški vojaki, ki z mrtvimi pogledi 
opravljajo vsa ta umazana dela. Najhuje je to, da lahko nekdo sploh dobi idejo za  takšno stvar, kot je 
holokavst. Še huje pa je to, da to ni bilo prvič, ko se je nekaj takega zgodilo. Tudi v Ukrajini je prišlo 
do množičnega poboja, ki ga je izvedel Stalin, toda o tem nihče ne govori. V današnjem svetu še 
vedno obstajajo ljudje, ki bi se s takratnimi dogodki strinjali in verjetno si jih na skrito nekateri želijo 
tudi ponoviti, vendar bi današnja družba to preprečila. Ali pač …? Nestrpnost do sočloveka je najhujša 
stvar, ki je bila človeku zaradi neznanega razloga vcepljena v um in je privedla do nastanka raznih 
ideologij, med katerimi je najhujši nacionalsocializem, ki sta ga širila predvsem Hitler v Nemčiji, in 
fašizem Mussolinija v Italiji. 

Med gledanjem videa in slik me je, kot verjetno vse druge, spreletaval srh. Razmišljaš, kako si lahko 
nekdo dovoli nekaj takšnega, in še huje, kako lahko nekdo ne prepreči česa takega. Velikokrat se je in 
se še dogaja to, da vedno, ko je treba preprečiti nekaj negativnega, se svetovne velesile skrijejo nekam 
daleč v podzemlje in le opazujejo »malega človeka«, kako bo sam poizkušal rešiti situacijo. Iz 
podzemlja pa skočijo takoj, ko vidijo možnost, da nekaj pridobijo one same, kar za človeštvo sploh ni 
pomembno. Priznam, tudi sam bi se raje skrival doma na toplem, kot šel protestirat, ker vladajoči ne 
ukrenejo ničesar glede globalnega segrevanja. Verjetno zaradi strahu pred mnenjem ostalih. Mislim, 
da moramo ljudje počasi začeti odpirati oči, da bomo videli, kako nas tisti, ki nam vladajo, vrtijo okoli 
prsta, ker  vedo, da jim ne moremo nič. 

 

 


