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SETUL DE RESURSE NR. 13 

 
Genocidul evreilor 
 
Descrierea unei scene dintr-o școală din Germania nazistă, în care profesorul întreabă cine este 
evreu, iar tânăra Rita Kuhn nu știe care e răspunsul potrivit: 
 
Școala nu era numai o judecată zilnică, ci și locul în care unii copii învățau despre identitatea lor 
„evreiască”, potrivit legii naziste. Rita Kuhn, o fetiță de cinci ani, din tată evreu și mamă creștină, nu 
era sigură de propria religie. La școală, „profesorul trebuia să întrebe toată clasa cine este evreu. M-
am uitat la ceilalți copii din clasă și niciunul nu a ridicat mâna... nu eram deloc sigură că sunt 
evreică... am ridicat mâna, pentru că... știam că aveam o oarecare legătură cu a fi evreu”. După 
aceasta, evident, Rita Kuhn nu a mai avut posibilitatea să facă parte din Liga fetelor germane. Atunci 
când profesorul a întrebat cine dorește să facă parte din această ligă, „am ridicat mâna, evident. Cine 
nu își dorea să facă parte din acel grup?”. Profesorul i-a explicat, calm, că nu putea fi una dintre 
participante. „Nu puteam înțelege ce era în neregulă cu mine”, își amintește ea. 
 
Sursa: Between Dignity and Despair: Jewish Life in Nazi Germany (Între demnitate și disperare: viața 
evreilor în Germania nazistă) Marion A. Kaplan, 1998 
 
În ce sens experiența Ritei Kuhn ilustrează faptul că o identitate este uneori impusă unei persoane 
sau unui grup? Care sunt consecințele în acest caz?  
 
 „Grădinile zoologice” umane 
 
 „Grădinile zoologice umane” – numite și expoziții etnologice – reprezintă un fenomen teribil, larg 
răspândit în vestul Europei și în America de Nord în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și în 
primele decenii ale secolului al XX-lea. Aceste expoziții prezentau populații indigene cucerite, aflate 
în spații încercuite, și atrăgeau milioane de vizitatori. 
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Un așa-numit „Sat de negri” 
 

 
Zoo uman 
 

 
Zoo uman la Bruxelles, Belgia, 1958 
 
Sursa: Popular Resistance website  
 
Ce spune practica numită „grădină zoologică umană” despre reprezentările europenilor și despre 
tratamentul aplicat populațiilor colonizate? 
 

https://www.popularresistance.org/deep-racism-the-forgotten-history-of-human-zoos/

