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I. Cuvânt înainte

Începând cu anul 2004, în România, la 9 octombrie, se 
ie ca, an de an, Ziua 

referin ele grave ale popula iei evreie ti, începute din 
anul 1938 irea României din alian a cu 

-se la Coali ia Puterilor Aliate.
În Bucure ti i în capitalele de jude

comemorative, cu participarea reprezentan ilor publice, 
centrale ii civile, ai Cultelor religioase, i

În organizarea Federa ilor Evreie ti din România, 
-o Adunare 

ti, în fa a

le mor
împu
a ile publice române
pentru a evoca tragedia Holocaustului din România anilor celui de-Al 

Mondial.
În acest an, Federa ilor Evreie ti din România a 

luat ini iativa de a se realiza 
Evreilor din România, aflat la a 30-
Institutul Na ional pentru Studierea Holocaust
Wiesel
informa ii pertinente despre realitatea Holocaustului din România.

ii de fa Demnitate în vremuri 
de restri te i

evreii, u urând suferin
moarte a unor vie i omene gravitatea celor 
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ii au adunat i au 
pus la dispozi i
omenie fa

nu 

diferite forme, au în
sau de a se exprima cu mari riscuri i cu mult curaj, dovedind 
în elegere 

Demnitate în 
vremuri de restri te
România, ca o expresie a în elegerii mai bune a dublei dimensiuni a 

ii.

i profunde regrete, propriile lor suferin e i ale 
înainta ilor. În acela i timp, aduc prinosul lor de recuno tin
oamenii de cuget, de suflet i de ac iune care au în eles ce este 
suferin i. Structura 

i con ii au fost astfel 

Dr. AUREL VAINER,
Pre edintele Federa ilor

Evreie ti din România
Deputat
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II. Argument

De-a lungul unei istorii, în care a avut de înfruntat ostilitate i
multiple lovituri, greu încercat de suferin e, persecu ii i opresiuni, 
poporul evreu a dat o pre -
simpatie i solidaritate. Recuno tin a fa i vine în 

iudaismului. Talmudul
Israelului, pe cei drep i ce apar in altor na iuni (hasidei umot haolam)

Moshe, cel ce i-a condus pe evrei în libertate, neevreul Itro, este unul 
dintre cei mai importan

A a cum nu- i nu- lo liscoa ve lo lisloah) pe 
-

-a face cu mentalul unui popor, în care problema 

acestei memorii îi sunt interzise compromisurile.
Pe fondul celei mai mari catastrofe a istoriei evreie ti, dar i a 

omenirii în general, aceea a Holocaustului, evreii supravie uitorii 
celui mai inuman proiect de distrugere a unui popor au -i

-
În condi iile noi, ale existen
ie i poporul evreu acum suveran în noua-veche 

a dat glas acestei tradi ii. În 1953, parlamentul izraelian 
(Knesset) a votat legea de cinstire a celor Drep i între popoare 1, cei 

Cercetarea, depistarea i eviden ierea acestora a fost încredin
institu
memoriei Holocaustului. 

Yad Vashem a stabilit criterii precise pentru beneficiarii acestui 
titlu: cei care prin fapta lor au salvat o via -o strict 
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lipsit de semnifica
en Beit Israel (poporul 

evreu) î i deschide larg por ile pentru Hassidei Umot Haolam (drep i
între popoare).

*

iul literaturii de specialitate, ce a evocat 
Holocaustul din spa iul românesc, fenomenul celor ce s-au opus sau, 
cel pu

tiin
a supravie

Curierul Israelit2.
tiin ific despre Holocaust a fost 

Carp3

-
totalitarism, cel 

, minimalizat i, în unele cazuri, manipulat 
conform intereselor unicului Partid, atotputernic.

În aceste circumstan e tiin ifice, dar i a 

tiin ifice, marcate de 
ferecate în România. 

Un moment deosebit a fost publicarea monumentalei serii de 
documente despre Holocaust, în îngrijirea tiin 4,
cel care a fost, în fond, fondatorul istoriografiei Holocaustului din 

tiin
a arhivelor în 

Români
Holocaust, inaugurate de volumul Martiriul evreilor din România. 
1940 1944. Documente 5, ini iat de rabinul Moses Rosen
(1912 1994), ca o reac ie la escaladarea nega

eni români 
distin i între 
popoare ii. De o mare importan
pentru cercetarea Holocaustului
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noi, sunt volumele din seria Holocaust, editate de Lya Benjamin i Ion 
celor drep i .

Amintim mai întâi pe cea a lui Marius Mircu, din 19876 i cea a lui 
Dumitru Hîncu din 19977.

Un moment de referin l-a
constituit Raportul final al Comisiei Interna ionale pentru Studierea 
Holocaustului în România8 despre
Solidaritate cu evreii din România, în anii Holocaustului.

iile dificile ale lipsei de 
contact cu arhivele din Europa de Est, atât la Yad Vashem, dar i la 
diverse organiza ii non-guvernamentale a existat o preocupare de a 
sublinia meritele celor care au ajutat i salvat evrei. Ca rezultat al 

-au acor ,
eni români, diplome de Drep i între popoare . În acest context, 

-l amintim pe cel ce a fost legat în mod deosebit de acest 
proiect, ca i de tot ce era legat de memoria Holocaustului sau în 
general de istoria evreilor din România. Este vorba de avocatul Itzhak 
Artzi (1921 2003), membru al Parlamentului israelian, primar-adjunct 
al ora ului Tel Aviv.

*

ie

Studierea Holocaustului în România 
societatea româ storiei 
recente. Aceasta
democra ii reale 
memoria selecti varii interese.

i aprofundarea cunoa terii 
Holocaustului pe toate planurile sale. Este ceea ce- i propune aceas

ine seama de 
i, Transnistria, Odessa,

Nordul 
solidaritate, de omenie, fie nu ar mai fi fost necesare, fie ar fi devenit 
banale.
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De altfel, refuzul foarte îndelungat de a recunoa te realitatea 
Holocaustului în România, inclusiv lipsa de acces la fondurile 
arhivistice relevante, constituie 
în cunoa terea acestui subiect. Refuz absolut, în perioa
care se prelunge te
patru ani de la publicarea Rapo

a acestui fapt este apari ia, sub egida Academiei Române, a volumului 
-19478.

pirit minimalizator

celui mai înalt for tiin i
ii academice din România de a- i asuma istoria 

re 
complexitate, cum este aceea a Holocaustului,

i propor ia diverselor planuri.
De aceea, ini în 

special de cunoa terea Holocaustului.
În al doilea rând, este o datorie de con tiin

celor care au mers împotriva curentului, a acelei i care a 

Memoria acestor oameni drep i
oameni în suferin i-au periclitat via a, cariera, lini

ine i în situa ii
pu - care au trecut testul 

situa
care procentul de promovare a fost foarte mic. Ace ti oameni, prin 

-a opus 
totalitarismului an ei.

*

Lucrarea de fa
salvat oameni , foarte 
diferite între ele. Diferite prin pozi i puterea de a influen a
a eroilor acestora pe reprezentan ii proeminen i ai 
clasei politice, ca Iuliu Maniu, Dinu tirbey, Regina-
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i i primari, profesori universitari, scriitori, 
oameni de teatru, dar i si i ofi eri.

Unii dintre ei i-au pierdut via i,
al ii pozi i, al ii au 
fost aresta i, ancheta i i chiar condamna i.

Unii dintre ei au salvat vie i omene ti, al ii s-au dovedit sensibili 
la suferin i i-au exprimat compasiunea, criticând i
sau în cercuri restrânse ile. Toate aceste atitudini au fost 
importante, pentru ca au creionat acel spa iu paralel atât de necesar 

i cazurile care la 
i acestea, în contextul barbariei, 

Papacostea a acceptat, în 1942 , atunci 

-
a tim despre o 

sau i la acest nivel, al firului 
ierbii cum îi numea Nicolae Iorga.

i motiva iile ac iunilor acestor oameni au fost diferite. La unii 
proveneau din educa ca la Iuliu Maniu sau 
Nicolae Lupu la al i chiar filosemitism. În 
acest sens, un exemplu proeminent poate singular, prin consecven a

a fost preotul i scriitorul, Gala Galaction.
Unii au avut un trecut cu numeroase atitudini antisemite, precum 

mitropoli ii Simedrea ilor 
le-a repugnat i la un moment dat au luat atitudine în favoarea 
evreilor.

Cei mai mul -o din patriotism, în elegând 

exterminare a unui popor. Mai mult, pentru unii dintre reprezentan ii 
clasei politice române

ile României în problema 

Personal, dimensiunea acestor fapte o în eleg mai bine în lumina 
unei succinte analize ce mi- upravie uitor al
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Transnistriei, dr. Liviu Beris ie în contradictoriu, el 
mi-a spus: Voi nu pute i în elege. În acele vremuri, noi încetasem a 
mai fi socoti i oameni. A ice gest, banal, minor, un ton 
normal, însemna enorm în efortul nostru de supravie uire 10.

Unii dintre ace tia au primit înalta recunoa tere de Drept între 
popoare drep i din 
România.

Pe mul i dintre cei aminti

al ii sunt în curs de atestare de comisiile de specialitate de la Yad 
Vashem, fie nu au corespuns standardelor Yad Vashem-ului. Am 

i sublinierea faptelor lor 

i implicit cunoa terii 
mai exacte a unei epoci atât de complicate. 

*

-au 
ii

ee antisemite a satanizat evreul, 
i, atât a institu iilor statului, 

cât -a face cu ceea ce Jean Ancel a numit 
bestializarea unei administra ii

sunt 
Dumitru Hîncu iar a a cum se 

poate i ALTFEL.
ii

evreie ti, a unor structuri special create de acestea pentru a sprijini i a 
ameliora soarta evreilor deporta i. Se cunoa te rolul important al unor 
lideri evrei în opera de salvare a coreligionarilor lor. Unii dintre 
ace tia, în primul rând dr. Wilhelm Filderman, au reu it în anumite 

timuleze acte 
de opozi
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s-a concentrat pe relevarea faptelor de demnitate ale românilor.
Lucrarea de fa -o monografie tiin

nu aduce elemente noi, inedite. Inten
aspecte relevante pentru existen a în spa iul românesc, în condi iile 
dictaturii fasciste i a politicii de exterminare a evreilor, oameni care 
au tem mai bine tragedia 
Holocaustului. Capitol de istorie ce se constituie în prilej de medita ie 
asupra valorilor morale, dar i a pericolelor ce pot arunca omenirea în 
barbarie.

Note

1 Hassidei Umot Haolam.
2 A. Munte ], în Curierul Israelit, 19
noiembrie 1944.
3 M. Carp, vol. 1-3 [în carte i despre cei ce au

4 Ancel, Documents, vol 1-12.
5 Martiriul, 1991.
6 Marius Mircu, 1987.
7 Hîncu Dumitru, 1997.
8 Raport Final.
9 Istoria României, 2008.
10 Liviu Rotman personale, Convorbire cu Liviu Beris, februarie 2007, mss.
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III. 

ii române ti în 
perioada tranzi iei spre democra ie i implicit de aliniere la standarde 
morale europene este asumarea istoriei recente, inclusiv a 
Holocaustului.

Un plan important al acestui proces este cel al pozi iei factorului 
politic, al celor mai importante institu ii ale statului, i în primul rând 
Pre edin ia României.

Importan a ii sale de 
influen are, cât ii
române ti.

Meritul primului gest în acea ie, la cel mai înalt nivel, 
revine pre edintelui Emil Constantinescu
istorie a recunoscut, în 1997 responsabilitatea statului român, în 

ile Holocaustului. 
Voin

importan , ca introducerea în programele i
Holocaustului, înfiin area unor organisme ale statului român 
specializate în cercetarea Holocaustului, cât i în gestionarea 
memoriei istorice a acestuia.

O semnifica -o ordinul ministrului Educa iei 
de introducere a
Urmare a declara iei pre edintelui Emil Constantinescu de recu-
noa tere a existen ei Holocaustului în România, ministrul Educa iei 

Marga, a emis ordinul nr. 3001, din 4 ianuarie 
1999, prin care se exprima voin
memoriei Holocaustului pentru tinerele genera ii.

Un rol important în promovarea memoriei Holocaustului l-a
avut Ordonan Urgen
Legea 107 pe 2006, ce pedepse ii istorice a 
Holocaustului.
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*

Mesajul Pre edintelui României,
EMIL CONSTANTINESCU1

15 septembrie 1997

-a putut petrece, i care, 
vai, s-a petrecut totu i i nu în vremuri imemoriale, ca semn al 

i, într-un continent 
i infernal prin voca ie, ci aici, atingându-ne aproape prin 

proximitatea sa intolera
iei moderne

aceasta revolta a ceea ce este mai profund uman în noi, a avut loc 

compara ie, în care mai mult de 6 milioane de fra i de-ai no tri au fost 
extermina rau evrei.

România nu a fost cru i 1944, 
mul ii, fra ii mul i dintre 
prietenii enii no tri, ai tuturor au fost smul i din mijlocul 
familiei, al prietenilor, dintr-o societate fa
totdeauna fideli, i în care nu se deosebeau de ceilal i români decât 
prin fidelitatea lor fa i i

ilor, pentru a fi trimi i la o moarte minu ios 

români. Este drept, de asemenea, cum ti
numero i au fost românii, din toate straturile s ii, care i-au 
riscat, uneori chiar i-au dat via a, pentru a-i salva pe evrei din 

ii con tien i i

iei finale ile 
române

iei evreie ti, au organizat 
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i
un ii evreie ti din România. Acelea i

i au promovat 
o legisla

Ne sim
inconsecven

inocen
i mereu, victimelor Holocaustului memoria 

i nici un 
nume. Este de datoria mea, în calitate de Pre edinte al României, ai 

ea evreilor 
i singuri 

i românii î i aduc aminte 
enii lor evrei care, cu peste cinci decenii în 

prin care ei, peste decenii i peste genera
împotriva ispitei de a nu ne sim i vinova i de propriul nostru trecut.

*

O.U.G. nr. 31/20022

Guvernul României
Monitorul Oficial al României 
nr. 214 din 28 martie 2002
O.U.G. nr. 31/2002

ORDONAN A DE URGEN privind 
interzicerea organiza iilor i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau 
xenofob irea 
unor infrac i omenirii 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitu ia
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CAPITOLUL I 
Dispozi ii generale 
Art. 1 Pentru prevenirea i c

irea de infrac iuni 
i omenirii, prezenta ordonan

interzicerea organiza iilor i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau 
xenofob irea 
unor infrac i omenirii.

Art. 2 În sensul prezentei ordonan e de urgen
a) prin organiza ie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se 

în elege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care î i

ideilor, concep iilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, 
precum ura i violen a pe motive etnice, rasiale sau religioase, 
superioritatea unor rase i inferioritatea altora, antisemitismul, 
incitarea la xenofobie, recurgerea la violen a pentru schimbarea 
ordinii constitu ionale sau a institu iilor democratice, na ionalismul 

iile cu sau
i mi iile i

funda ile comerciale, precum i orice alte persoane 
juridice care îndeplinesc cerin

b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se în elege 
drapelurile, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele 
de salut, precum 
ideile, concep

irea unor infrac iuni contra 
i omenirii se în

instan
infrac omenirii, precum 

ii. 

CAPITOLUL II 
Infrac iuni contraven ii
Art. 3 (1) Constituirea unei organiza ii cu caracter fascist, rasist sau 
xenofob se pedepse te cu închisoare de la 5 la 15 ani interzicerea 
unor drepturi.
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(2) Cu aceea i aderarea la o 
organiza ie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum i sprijinirea 

ii având acest caracter.
(3) Tentativa se pedepse te.

Art. 4 ionarea de simboluri 
fasciste, rasiste ori xenofobe, precum i de inerea, în vederea 

6 luni la 5 ani i interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceea utilizarea în public a 

simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.
(3) Nu constituie infrac

tiin
educa iei.

Art. 5 irea unei 
infrac i omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, 

public, se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani i interzicerea 
unor drepturi.

Art. 6 Contestarea sau negarea în public a Holocaustului ori a 
efectelor acestuia se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani i
interzicerea unor drepturi.

Art. 7 În cazul infrac . 3-

Art. 8 (1) Constituie contraven ie i se sanc
25.000.000 lei la 250.000.000 lei:

ionarea de simboluri 
fasciste, rasiste ori xenofobe, precum i de inerea, în vederea 

b) utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau 

c irea unor 
infrac i omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, 
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(2) Nu constituie contraven
tiin

educa iei.
(3) Constatarea contraven iei i aplicarea sanc iunii se fac de 

i
cultelor, precum 
Ministerului de Interne.

(4) Dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contraven iilor sunt aplicabile, cu excep i
29.

CAPITOLUL III 
Dizolvarea persoanei juridice 
Art. 9

i:
i specifice organiza iei cu caracter fascist, rasist sau 

xenofob în sensul art. 2 lit. a);
ionarea de simboluri 

fasciste, rasiste ori xenofobe sau de
unor astfel de simboluri ori utilizarea lor în public;

irea unor 
infrac i omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, 

public.
(2) Cererea de dizolvare poate fi introdusa de Ministerul Public 

(3) Competen
dizolvare apar
persoanei juridice.

iile 

Art. 10 Dispozi iile referitoare la dizolvare nu se aplica persoanelor 
in 

iei.

Art. 11 Dispozi iile 
ile comerciale, republicata, cu 
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ei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asocia ii funda ii ale Legii partidelor politice 

CAPITOLUL IV
Obliga ilor administra iei publice 
Art. 12 Se interzice ridicarea sau men inerea in locuri publice, cu 
excep

irea unor infrac iuni contra 
i omenirii.

Art. 13 (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de 
irea unor infrac

bulevarde, scuaruri, pie e, parcuri sau altor locuri publice.
(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor 

irea unor infrac i omenirii unor 
organiza

PRIM-
Justi

Ministrul Culturii i C
Ministru de Interne, Ioan Rus

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
PARTEA I, nr. 377/3.V.20063

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTA ILOR SENATUL

LEGEA NR. 107/27.04.2006

Pentru aprobarea Ordonan ei de urgen
31/2002 privind interzicerea organiza iilor i simbolurilor cu caracter 
fascist, rasist sau xenofob 

irea unor infrac i omenirii.
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Articol unic. a de urgen
31 din 13 martie 2002, privind interzicerea organiza iilor i
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob 

irea unor infrac iuni contra 

:
1. Literele b) 

cuprins:
b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se în elege: 

drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile formulele de 
salut, precum 
concep

c) prin persoan[ irea unor infrac iuni contra 
i omenirii se în elege oric de 

-
iuni contra 

i omenirii, precum i orice perso
instan

ii.

d) prin holocaust se în elege persecu
stat
i de alia ii 1945. De asemenea, 

în perioada celui de- ia 

Art. 3 (1) Constituirea unei organiza ii cu caracter fascist, 
rasist sau xenofob se pedepse te cu închisoare de la 3 la 15 ani i
interzicerea unor drepturi.

4. Al
Art. 4 (1) Confec i

de
xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani i
interzicerea unor drepturi.

:
Art. 5 irea 

unei infrac i omenirii sau promovarea ideologiei 
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in orice 
mijloace, în public, se pedepse te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani i
interzicerea unor drepturi.

Art. 6 Negarea în public a holocaustului ori a efectelor 
acestuia constituie infrac iune i se pedepse te cu închisoare de la 6 
luni la 5 ani i interzicerea unor drepturi.

i
:

Art. 8. (1) Constituie contraven ie i se sanc
lei (RON) la 15.000 lei (RON):

(4) Prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contraven

,
sunt aplicabile.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I, Nr. 377/3.V.2006

PRE EDINTELE ROMÂNIEI
DECRET

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan ei de 
urgen
organiza iilor i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau 
xenofob 

irea unor infrac i omenirii.
În temeiul prevederilor art. 77 alin (1) i ale art. 100 alin (1) din 

Constitu ia României, republ

Pre edintele României 

Articol unic ei 
de urgen iilor 
i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob 

cultului irea unor infrac iuni contra 
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i omenirii i se dispune publicarea acestei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.

PRE EDINTELE ROMÂNIEI

Bucure ti, 26 aprilie 2006
Nr. 459

*

Alocu iunea Pre edintelui României, domnul ION ILIESCU,

în România
12 octombrie 2004

Domnilor pre edin i ai Corpurilor Legiuitoare, Prea Fericite 
Rabin Onora i

domnilor invita i, Doamnelor 

România, ie i
deloc u or proces de recuperare a memoriei i de asumare a 

ilor sale, în acord cu valorile morale i politice care stau 

ii euroatlantice.
Ziua Holocaustului , am 

uturor celor care au suferit de pe 
urma politicilor discriminatorii, antisemite i rasiste, promovate de 
statul român într-un moment tulbure al istoriei noastre na ionale. 
Acest capitol întunecat din trecutul nostru recent, când evreii din 
România au devenit victime ale tragediei Holocaustului, nu trebuie 
uitat sau minimalizat. Omagiindu-i pe cei mor i sau deporta i, pe cei 
obliga - ara, pe cei deposeda i de bunurile lor, de 
drepturile ile garantate de Constitu ie i trata i ca fiin e
inferioare, ne facem un examen de con tiin elegem 
cauzele i consecin i tradi iile poporului 
nostru, de la obliga iile pe care ni le-
1918.

nu-l uita, precum i pentru stabilirea cu claritate a reperelor necesare 



26

efortului de a ne construi pe noi în ine, ca parte a construc iei 
viitorului na iunii noastre. Cu atât mai mult o astfel de rememorare a 
trecutului 

-a a
Doamnelor i domnilor,

Declan area celui de-
multiple aduse de acesta. Sub 

i proclamate aproape imediat, conducerea de 
-un 

i
nimic de câ tigat.

Evolu
era de a
în elegere cu Germania, pe baza pactului Ribbentrop-Molotov, i-a
adresat României un Ultimatum, prin care, sub amenin area folosirii 
for ei, a obligat- i nordul Bucovinei. Apoi, la 30 
august 1940, prin Dictatul de la Viena, Germania i Italia au impus 

Pe acest fond, al unei profunde tragedii na ionale, în România 
s-
regim politic. La putere a ajuns generalul Ion Antonescu care, într-o

-a bizuit pe 
for a polit un partid extremist, antisemit, 
xenofob, antidemocratic i pronazist. în noiembrie 1940 România a 

-
i cruciada împotriva bol evismului au

devenit treptat temele principale ale propagandei oficiale, prin care s-a
încercat manipularea opiniei publice.

la care Ion Antonescu s- ii 

elurile politice 
ideologice ale Germaniei hitleriste.

Sub presiunea organiza
precum i a Germaniei hitleriste i a Italiei fasciste s-a ajuns la 

-Cuza (decembrie 1937

al II-lea
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a
ii române ti.

-antonesciene, în 
fost 

ie prin care evreii erau exclu i din coli i
i, din barouri i din profesiunile 

ile evreie ti; a fost 
masculin din rândul 

popula iei evreie ti.
În timpul rebeliunii legionare din ianuarie 1941 a avut loc un 

cote chiar mai ridicate. Dintre evenimentele cele mai grave 
men i, din iunie 1941 cînd au pierit câteva 
mii de evrei.

Un loc semnificativ, i practic capitolul cel mai însemnat al 
ial, regimul 

enilor de 

supu i aceluia i regim 
ale 
dintre Nistru i Bug,

eni ai României, semeni ai no tri,
circa 120.000, au fost lua i de la casele lor i îmbarca
trenuri ale mor ii sau trimi i pe jos prin ploaie i sute de 
kilometri, dincolo de Nistru. Pe drum, precum i în Transnistria au 
murit mai multe zeci de mii de evrei ca urmare a tratamentului 
inuman, a frigului, a bolilor, sau chiar împu ca i.

În memoria acestora, la propunerea mai multor organiza ii ale 
supravie uitorilor Holocaustului, precum i a Federa ilor 
Evreie ti din România, cât i din con tiin a datoriei morale fa
memoria evreilor români care au avut de suferit în acei ani cumpli i,

Men ionez doar represaliile de la Odessa
aruncarea în aer a Comandamentului Militar românesc al ora ului. În

ii române un plan elaborat de 
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ile germane vizând trimiterea în 
Belzec a evreilor de pe întreg cuprinsul Românei. Acest plan nu s-a

ia atitudinii regimului Ion Antonescu 
n faza 

victoriilor germane pe frontul de Est, represiunea împotriva popula iei 
evreie

a-numita proble
-a schimbat, atitudinea regimului Ion 

Antonescu a devenit mai nuan

printre iei de 

mult, numero i evrei afla i în Ardealul de Nord, sub ocupa ie 
-se în România, cu 

s eni români i cu acor i.

ii unor vârfuri ale institu iilor statului servicii secrete, 
i a celor care au 

executat, adesea cu mult zel, directivele mare alului Antonescu.
Î

men i politicieni, înal i
prela i, militari, scriitori, ziari ti, actori, alte persoane publice au 

ile statului pentru a anula sau cel pu in a 
i represive. Mul i români, tiu i sau 

ne tiu i, i-au riscat libertatea i chiar via a pentru ca semenii lor evrei 
lva i de la moarte. Cei tiu i sunt azi recunoscu

i ai Popoarelor i suntem convin i al ii 
i în continuare. Recent, un preot român a 

ie pentru curajul de 
a- i fi ajutat semenii evrei din Transnistria. Asemenea fapte 

ine. Sunt de 
men ionat enilor 
evrei din partea multor români simpli, ca i ac iunea re elei de români 
ardeleni care, a a cum am men ionat, au ajutat numero i evrei din 

ii evreie ti, care a 
se organizeze pentru a se opune tragediei i a- i asigura existen a i
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continuitatea. De la organizarea unui sistem educa ional propriu, în 
condi iile în care tinerilor evrei le era interzis accesul la colile de stat, 

urarea vie ii culturale specifice, inclusiv în Teatrul Bara eum, 
de la interven

i în 
iuni vizând organizarea emigra iei a mii de evrei spre 

Palestina.
Doamnelor i domnilor,

ii în fa a memoriei victimelor acestui eveniment tragic 
care este parte a trecutului nostru a a cum în administra ia

-o reprezentan ii cultelor care convie
i peste 250.000 

de oameni în teritoriile aflate sub administra
nimicirea unor oameni pentru 

eni de etnie 

Holocaustul a reprezentat una dintre acele probleme grave ale 

comunist cât -
alteori s- ine cazuri, a avut loc i un 
transfer al ilor. În seama regimului Ion Antonescu, spre 

250.000 de evrei din România i de pe teritoriile sovietice ocupate s-a
spus ca ar fi fost opera trupelor germane din i a directivelor 
Berlinului.

pentru fenomenul Holocaustului pe plan european. Dar regimului Ion 
ile pentru ini ierea i organizarea 

ac iunilor de reprimare i exterminare îndreptate împotriva evreilor 
români i a celor din teritoriile ce s-au aflat sub administra ia 

Asumarea trecutului propriu, cu cele bune sau rele ale lui, nu este doar 
un exerci tiin ei 
democratice, a responsabil ii conducerii statului român, care 
într-unul
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imea misiunii sale esen iale, aceea de a asigura 

Tragedia Holocaustului are azi o semnifica

nimic nu trebuie precupe it pentru ca tinerele genera i
pentru 

a evita în viitor repetarea tragediilor trecutului.
-a

instituit o Comisie interna i speciali ti, 
, originar din România i laureat al 

Premiului Nobel pentru Pace. Raportul Comisiei va fi prezentat peste 
ti. Documentul 

i de continua
tragic fenomen i de informare a opiniei publice, în special a tinerei 
genera iei
includerea în programa 
Holocaustului în România. 
presa, posturile de radio ii tot mai largi 
acestui fenomen, abordat de pe pozi ii obiective.

Aceste ac iuni fac parte dintr-un program mai amplu care 
terea trecutului i a evenimentelor legate de Holocaust. 

interzice organiza iile i simbolurile fasciste, rasiste, xenofobe i
antisemite, precum i cultul persoanelor vinovate de crime împotriva 

ii
în martie 2002, ie de organiza iile evreie ti 
i de covâr itoarea majoritate a opiniei publice. 

Tot din 2002, la Colegiul Na
curs d

ia 
ional al Holocaustului de la Stockholm, 

grup creat în 1998, la ini iativa premierului Goran Persson, care are 
drept obiectiv promovarea educa
Holocaustului, precum 
fenomen.

elegem de ce într-o
1918 reu - i îm

economice i sociale, care avea structuri politice i institu ii
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compatibile cu marile democra ii occidentale, i care integra valorile 
culturii i civiliza iei occidentale, s-a putut dezvolta un curent 

ile 
Holocaustului. Antisemitismul românesc interbelic este produsul unui 
e ec democratic, ele 
politice i o mare parte a elitelor intelectuale. El este, în acela i timp, o 

Atunci când o na
suferit de România în anii '40, î i poate pierde reperele, în absen a
unui spirit civic i a con tiin ei valorilor 

i-au trimis, cu cinism i sânge 
rece, cona enii la moarte, care i-au discriminat, 
umilit i i-au exclus din societate.

Trecutul recent ne o i institu ii 
ii împotriva acestor boli ale 

spiritului care sunt rasismul, antisemitismul, xenofobia.
i parte a 

baricadei, semn at lec ii i a respectului 
reciproc.

Doamnelor i domnilor,
Î

în primul rând la cunoa
colective. Dincolo de faptele istorice concrete, foarte importante sunt 

ilor de percep ie a unui 
eveniment, cu dimensiuni tragice.

marcheze asumarea con
istoriei na ionale, pe care con tiin

-l -l -i
relativizeze semnifica iile.

stau în fa i Alian ei Nord-Atlantice i ca viitori membri 
elegem 

momentele i lec
reprezinte un moment de reflec ie pentru noi to i, un prilej de a medita 
asupra totalitarismului i a consecin elor sale tragice, asupra rela iilor 
comunitare ii
democra ii ilor 

ene ti fundamentale.4
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*

area 
Institutului Na ional pentru Studierea Holocaustului din România

Elie Wiesel

În temeiul art. 108 din Constitu i al 
art. 5 pct. 16 din 78/2005 privind 
organizarea i func ionarea Ministerului Culturii i Cultelor, cu 

Guvernul României
Art. 1. (1) Se înfiin ional pentru Studierea 

Holocaustului din România Elie Wiesel , institu
i

Cultelor. 
(2) Institutul Na ional pentru Studierea Holocaustului din 

România Elie Wiesel , denumit în continuare Institutul, are sediul în 
municipiul Bucure ti, Str. Vigilen ei nr. 3, sectorul 5. 

Art. 2. art. 1 alin. (2) 
prin contract de comodat încheiat cu Federa ilor Evreie ti
din România i cu Funda ia Caritatea .

Art. 3. Institutul are ca obiect de activitate identificarea, 
culegerea, arhivarea, cercetarea i publicarea documentelor referitoare 
la Holocaust, în rezolvarea unor probleme tiin ifice, precum i
elaborarea i implementarea de programe educa ionale privind acest 
fenomen istoric. Art. 4. Pentru realizarea obiectului de activitate 

, e atribu ii principale: 

aprofundarea cunoa terii fenomenului Holocaustului; 
b) achizi sau prime te dona ii

publica

Holocaustul din România, în original sau în copie, pe orice suport, 

ile, 
colec iile de reviste, ziare, manifeste 

i instrumente de lucru în 
domeniu;
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i
istorice a Holocaustului; 

tiin ifice consacrate Holocaustului i
ionale în acest domeniu în 

întâlnirile tiin ifice interna ionale; 
g) finan i publicarea de i, 

studii, articole, coresponden i video, colec ii
de documente, albume fotografice referitoare la Holocaust; 

ii i alte ac iuni 
educa ionale privind Holocaustul; 

i) constituie un punct de referin i de comunicare cu 
supravie uitorii Holocaustului; 

ilor din România afectate în perioada Holocaustului; 
al victimelor 

Holocaustului din România.5

....

PRIM-MINISTRU 
-

Ministrul Culturii i Cultelor, 

p. Ministrul Afacerilor Externe,
Lucian Leu tean,

secretar de stat 

Ministrul ii Sociale i Familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul Finan elor Publice,
Ionel Popescu 

Bucure ti, 4 august 2005. 
Nr. 902. 
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*

Discursul pre edintelui

a 21 de supravie uitori ai Holocaustului:
, 9.10.2007.
ilor

prilej de a cinsti suferin a i memoria evreilor martiri, victime ale 
persecu iilor sistematice ale ideologiei urii i ale unei politici 
antisemite de stat.

-
ii evreie ti din România, cât i i, în 

ii rrome, au reprezentat consecin a unei perioade 
în care politica statului român a constat în adoptarea unei legisla ii
rasiale, opresive i antidemocratice, pe fondul unei lipse acute de
spirit civic i al predominan ei sentimentelor xenofobe [...]. Ne revine 
tuturor responsabilitatea de a cunoa te i a evalua critic trecutul, 
precum iei,

i antisemite.
Prin acordarea acestor distinc ii, statul român recunoa te i

cinste te suferin uitorilor Holocaustului 

suferit i au pierit ca victime ale Holocaustului.
Este un gest de repara ran

te i
i con tiin ii noastre în 

fa a istoriei.

prilej de a cinsti suferin a i memoria evreilor martiri, victime ale 
persecu iilor sistematice ale ideologiei urii i ale unei politici 

-
ii evreie ti din România, cât i membrii altor 

i, ii rrome, au reprezentat consecin a
unei perioade în care politica statului român a constat în adoptarea 
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unei legisla ii rasiale, opresive i antidemocratice, pe fondul unei 
lipse acute de spirit civic i al predominan ei sentimentelor xenofobe.

iilor rasiale, spiritul civic i sentimentul 
ii, 

tiin
i în fa a istoriei, amintindu-ne ororile 

le- i întregi de evrei, printre care i cele 
aflate pe teritoriul României.

Ne revine tuturor responsabilitatea de a cunoa te i a evalua 
critic trecutul, precum i de a combate în a
legisla
care statul român le-
Interna ionale pentru Studierea Holocaustului (inaugurarea 
Institutului Na pentru Studierea Holocaustului 
din România, lansarea unui manual de istorie a evreilor pentru elevii 
de liceu, iar în 2006 punerea pietrei de temelie a Memorialului 
Holocaustului), inten i
implementarea programelor educa ionale de cercetare i difuzare a 
istoriei Holocaustului. Desigur, istoricii cunosc bine aceste fapte. 

i le propune 
memoriei noastre cu o urgen
vorba de urgen i a lec iei acestei istorii 

.

Lista ilor:

1. Otto Adler,
2. Liviu Beris,
3. Oliver Lustig,
4. Leizer Finkelstein (Ordinul Na ional Steaua României în grad de 

Cavaler); 
5. Petru Mure an,
6. Miriam Bercovici,
7. Libe Burihovici Havas, 
8. Devy Abraham, 
9. Vasile Nussbaum,
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10. Nicolae Kallos,
11. Herman Freifeld,
12. Emeric Rozsa,
13. Constantin Benone (Ordinul Na ional Serviciu Credincios în grad 

de Cavaler); 
14. Friedrich Antschel,
15. Radu Com a,
16. Miriam Judith Mure an,
17. Octavian Fülöp,
18. ,
19. Bertha Wexler,
20. Sarina Ionescu,
21. Iancu ucherman (Ordinul Na ional pentru Merit în grad de 

Cavaler).6

*

cu ocazia Zilei Holocaustului, 9.10.2007

Comemorarea Zilei de 9 octombrie este un semn de respect i
solidaritate fa a celor care au cunoscut Holocaustul, cu 
toate ororile sale. În acela i timp, comemorarea Holocaustului este un 
moment de reflec ie i un permanent a
intoleran i de xenofobie, pot marca destinul unei 
na iuni.

ii
i prin caracterul inuman al 

i cunoa te i î i recunoa te istoria. 
i gre elile trecutului pentru a nu le repeta în 

viitor.
România i-a asumat memoria trecutului. În ultimii ani au fost 

înregistrate o serie de pa i importan i pentru scoat
paginilor de istorie înnegurate. Am reu

.
Institutul pentru Studierea Holocaustului din România are o 
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momente dramatice, despre acei ani de teroare. Grupuri, profesori, 
studen i, tineri p Yad Vashem, iar 
cooperarea institu iilor din România cu Muzeul Holocaustului din 
Washington ia
la Bucure ti a unui monument comemorativ al victimelor 
Holocaustului.

forme 
de discriminare i intoleran ii datoria de a împiedica 

Apartenen i

demni ii tuturor semenilor no tri.
iuni de comemorare 

enie în fa a acestui monument comemorativ, 
tri.7

Note

* R.E. nr. 49-50/15.05.1997.
2 O.U.G nr. 31/2002 a devenit legea LEGEA NR. 107/27.04.2006.
3 Raport Final, pp. 9-13.
4 M.Of. nr. 758/19 aug. 2005.
5 R.E, nr. 284-285, 11 octombrie 6 noiembrie 2007, pp. 1-3.
6 Idem, pp. 1-2.
7 Raport Final, pp. 387-399.
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IV enilor români distin i de Yad Vashem

Agarici, Viorica (1886 1979)
A fost pre ii române ti în ora ul Roman. A 

ajutat supravie uitori evrei din trenul mor i.
A primit titlul de Drept între popoare, post mortem, în anul 

1983.

Antal, Rozalia
În timpul celui de-

în ora ul Satu Mare din Transilvania de Nord. Antal s- -i

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1973.

Anu oiu T. Anghel (1914 2003)
ti-Vrancea din

jude ul Vrancea. Între 1938 1944, Anu oiu a fost secretarul i
reprezentantul asocia

ov, Odobe ti, 
Piatra-Neam i, a a încât au putut fugi 
la timp, i i-

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1979.

, Vasil , Maria*

i so ia lui Maria erau 
satul Viile Dejului, cam la 5 km de ora ul Dej din Transilvania. În 
aprilie 1944, când s-a înfiin le-a adus 
alimente cuno tintelor lui, familia Steinfeld, i s-
pe baie ii familiei la ferma lui.

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1971. 
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Beceanu, Dumitru*

Doctor în farmacie, de inea o farmacie în Ia i i era ofi er în 
început pogromul 

în Ia i, Beceanu le-a propus celor doi angaja
aparta
de evrei i-

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1987. 

Beleca Valerian (1899 1944); Beleca Minodora*

În aprilie 1944, Valerian i Minodora Beleca, din ora ul Gura 
Humorului refugia

at de un 
vecin 

i trei au fost executa i

Au primit titlul de Drept între popoare, post mortem, în anul 
2005.

Cojoc, Gheorghe*

ului Târgu Neam . În iulie 
1942, Cojoc ile din ora ul Piatra Neam ca 50 de 

ului. În acest fel, 
a salvat pe ace ti evrei de la deportarea în Transnistria. 

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1984. 

Criveanu, Theodor (n.? 1988)
Ofi er român, desemnat pentru a crea listele cu evreii ap i pentru 

i, i-a riscat via a acordând permise de 
iile solicitate de 

nazi ti, salvându-le astfel via -a
a. 

A primit titlul Drept între popoare, post mortem, în anul 2007.

Traian *

i-a ajutat 
prietenul evreu, pe Rosenthal, dintr-un mic el din Transilvania de 

-l ilegal în partea 

Au primit titlul de Drep i între popoare în anul 2000. 
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Dumitru, Adrian; Strauss-Tiron, Gabriela , Maria*

Au salvat o familie din Transnistria. 
Au primit titlul de Drep i între popoare în anul 1996. 

E (1896 1982)
- i

Patriarhul au apelat direct la Antonescu, care a cedat i a fost de acord 
i

acolo temporar. Ajutorul trimis în 1942 a salvat vie ile a mii de evrei 
din Transnistria. În 1943 

mii de orfani evrei, din Transnistria.
A primit titlul de Drept între popoare, postum, în anul 1993.

Farkas, Stefan; Farkas, Rozalia*

evreu, se afla într-un deta armatei ungare 
sta ul Oradea. Farkas -
Szabo în pivni i 8 colegi din deta amentul 

Au primit titlul de Drep i între Popoare, în anul 1992.

Florescu, Constan a*

a Florescu -
re ti, i între 1941- -o în casa sa pe Roza Hendler, pe 

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1989.

Gheorghe, Petre I.*

Preot ortodox în Sarovo, regiunea Golta, a ajutat i a salvat mul i
evrei din ghetoul Crivoi-Ozero, Transnistria. 

A primit titlul de Drept între popoare în anul 2004.

Ghi escu, Alexandru*

La 21 ianuarie 1941, în timpul pogromului de la Bucure ti, când 
vecinul lui, Joseph Morgenstern a lui cerându-i
ajutorul, Ghi escu l- în 
apropiere au plecat. 

A primit titlul de Drept între popoare, postum, în anul 1991.
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Grosz, Rozalia ; Grosz, Bandi*

În mai 1944, Bandi Grosz, din Dej, Transilvania, a ascuns-o pe 
i a strecurat-

din ghetou. 
Au primit titlul de Drept între popoare în anul 1979.

Hîj, Simion; Hîj, Metzia*

Dr. Simion Hîj, avocat i, a ajutat mai multe familii 
evreie ti. Când a început evacuarea ghetoului, Hîj a salvat aceste 

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1972.

Jarosi, Andor*

Episcop evanghelic-luteran, profesor de teologie. În anii 
Holocaustului i-a pus în pericol propria via i a familiei sale, 
ajutând evreii din Cluj

A ascuns evrei în locuin a sa i a 
dat documente false de convertire pentru a-i salva. A inut predici 

evreilor. 
A primit titlul de Drept între popoare în anul 2005.

Karadja, Constantin (1889 1950)
În calitatea de consul general al României la Berlin (1931 1941) 

cât i apoi ca ef al sec iei consulare în Ministerul Român de Externe 
(15 iunie 1941 17 octombrie 1944) a depus numeroase scrisori, 
memorii, referate care au dus la salvarea de deportare i exterminare a 
mul ti, în 
special din Germania, Fran a i Ungaria, dar i din Grecia i Italia 
(noiembrie 1943 iulie 1944).

A primit titlul de Drept între popoare, postum, în anul 2005.

Manoliu, Florian*

Diplomat român în Elve ia, a fost implicat în salvarea unor evrei 
maghiari în 1944.

A primit titlul de Drept între popoare, postum, în anul 2001.
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, Emilian*

i a reu
er de poli ie român, care a scos cinci evrei din 

închisoare în mijlocul nop -i transfere 
nem ilor, spre a fi executa i.

A primit titlul de Drept între popoare, postum, în anul 1990.

Moldovan, Valeriu*

Proprietarul unui atelier de dulgheri din Bistri a, în Transilvania 
de Nord. A salvat familia Fleischman în 1944. 

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1994.

Motora, Sabin (1892 1970)
Ofi

Grosulovo i Vapniarka. Motora
prizonierilor din Vapniarka la Grosulovo, mai aproape de grani a

-i transfera spre est, pentru a fi 
preda ile 
evreilor, în ciuda f i
via a. 

A primit titlul de Drept între popoare, post mortem, în anul 
1983.

Muranyi, Rozsi*

Muranyi Mare, în 

octombrie 1944, când ora ul a fost eliberat. 
A primit titlul de Drept între popoare în anul 1969.

Nits Janos ; Nits Gyula; Nits Aliz*

Implica i în salvarea unor evrei în Transilvania de Nord, în 
1944.

Au primit titlul de Drep i între popoare în anul 2001.

Oni or, Ioana Leti *

În mai 1944, familia Oni or i copii ei, Victor de 
ia de 16 ani 



43

ora ul Bistri a
din Bistri i în ghetou i apoi deporta
exterminare, 4 localnici, membri ai familiei Kandel, au fugit la ferma 
familiei Oni

Au primit titlul de Drep i între popoare în anul 1978.

Paelungi, tefan*

Paelungi
-

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1996.

Pal (Kudor), Anna Pal, Jeno*

În aprilie 1944, când s-a aflat ca nazi tii internau pe evreii din 

ascunda acolo, i l-a rugat pe Pal, pe care îl cuno tea din perioada 
când Pal lucrase în casa parin -

Jeno Pal (ulterior so i

Au primit titlul de Drep i între popoare în anul 1996.

Pântea, Nona*

În 1941, în timpul pogromului de la Ia i, Pântea a oferit unui 

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1986.

Peter, Lajos*

În 1944, Peter Lajos (Kolozsvar). El a salvat via a
lui Neumann prezentându-

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1989.

Pocorni, Egon ; Pocorni, Nicolina *

,
judetul Moghilev ele evreilor, 
el i so

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1984.



44

Pop, Nicolaie; Pop, Maria ), Aristina*

Nicolaie Pop
ul Românesc tii au 

ocupat Ungaria, Pop s- i pe 
copiii ei 

Au primit titlul de Drep i între popoare în anul 1996.

Pop, Valer*

Înalt demnitar în administra
Transilvania. În 1933, Pop
familia Farkas, la Cluj, i o adoptase pe Katalin-Catherina, fiica Ilonei 

-Emerich Jonas, doctor în 
jurispruden
1944, Pop i- i a 
reu - i interneze soacra, pe Lina Farkas, în spitalul unui prieten 
de-al lui din Cluj, pentru a o salva de deportare. 

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1983.

Popovici, Traian (1892 1946)
i, care a 

servit ca primar al ora
deportarea a 19.000 de evrei.

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1969.

Profir, Grigore*

Inginerul Grigore Profir
Ia i i îi duceau 
la sec ia de poli ie, a adus noi muncitori, i- i-

-i de la a fi uci i.
A primit titlul de Drept între popoare în anul 1991.

Puti, Alexa; Puti, Maria; Puti, Todor*

În 1944, Alexa ul 
omcu a Mare, în Transilvania. Alexa Puti a -

Solomon într-o pe i
Todor, copiii lui Puti, i- tera i i-au 

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1987.
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Rusu, George (1880 1977) 
Preot, pictor bisericesc, l- i a avertizat 

familia Slacman, în timpul celui de-
A primit titlul de Drept între popoare, post mortem, în anul 2006.

Simionescu, Constantin*

Simionescu, avocat român din Ia i, era decanul baroului 
ora
majoritatea din familiile Spiegel, apira i. 
Simionescu l- ii lui, 

trenurile mor

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1991.

Sion, Mircea Petru G.*

a fost unul dintre pu inii oameni care 
i-au ajutat pe evrei în mod activ, cu riscul propriei vie
sa ca judecator la un tribunal militar, Sion a intervenit activ în 
favoarea evreilor i pentru unii dintre ei a ob inut eliberarea din 

-i salveze. Sion a ascuns 
aproximativ 15 evrei în casa lui din Ia i i pe proprietatea familiei lui 
din afara ora ului

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1986.

orban, Raoul (1912 2006)
În mai 1944, Prof. orban l-a ajutat pe Rabinul Carmilly-

Weinberger ii evreie ti neologe din Cluj
în Bucure ti

salva r. Carmilly-Weinberger a declarat 
-

salveze evreii sub ocupa
A primit titlul de Drept între popoare în anul 1986.

Stoenescu, Ioana; Stoenescu, Pascu*

evreilor 
din Bucure ti
casa lui în timpul celor trei zile ale pogromului. 

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1969.
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Stroe, Magdalena (n. 1925)
, de la deportare în 

1944, în Transilvania de Nord.
A primit titlul de Drept între popoare în anul 2005.

uta, Ioan*

În septembrie 1944, Ioan uta Mare, în 
amentul de 

uta.
A primit titlul de Drept între popoare în anul 1980.

Szakadati, Janos; Szakadati, Juliana*

În 1944, Janos Szakadati i so ia lui Juliana aveau o parfumerie 
în Oradea (Nagyvarad), în Transilvania de Nord. Magazinul lor era 

ului, în care nem ii
evreii din ora
mor

i riscându- i via a. Din mai 
1941 pâna la sfâr

Au primit titlul de Drep i între popoare în anul 1980.

Toth, Jozsef*

În 1944, Jozsef Toth, profesor de liceu, era înrolat în armata 
Cluj, în Transilvania, în casa lui Ludovic 

Weissberger. Când nem
evreilor din Cluj, Toth l-a ascuns pe Weissberger, pe so ia lui 
Hermina, pe fiica lor Clara-Luisa, pe fiul lor Andrei i pe bunica 

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1994.

Tubak, Maria*

împotriva evreilor din Bucure ti i tefan 
Marin, care lucrau la fabrica de cherestea, s-au a
când bandele au venit -i scoate 
pe chiria ii evrei, cei doi le-
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A primit titlul de Drept între popoare, în anul 1991.

Zaharia, Josif*

Josif Zaharia (Zacharias), care apar ii vabe, era 
din jude ul 

Timi

Benjamin ul 
Arad ul era evreu i i-
ob inut acte false pentru el, l- i l-a

A primit titlul de Drept între popoare în anul 1994.

enilor Republicii Moldova distin i de Yad Vashem

Familia Lozan: Paramon i Tamara*

Paramon i Tamara Lozan locuiau în ora ul Nisporeni din
Moldova. Paramon era directorul unui gimnaziu, unde so ia lui lucra 

coala pentru a servi temporar drept locul unde 
i evreii. Cinci zile mai târziu s-a zvonit ca evreii interna i
colii urmau s i. Pentru a preîntâmpina crima, 

-
ile locale. 

Familia Marchenko: Ivan; Feokla; Leontiy; Nina; Nikita; 
Tatyana*

Fra ii Ivan i Nikita Marchenko (Marcen
cu familiile în localitatea Râbni a din Moldova, în apropierea 
ghetoului. În martie 1944, când românii s-
membrii familiei Galperin s-au îndreptat spre familia Marchenko 
(Marcenco), cerându- uitorii au 
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Familia Morozovskiy: Vitaliy i Aleksandra*

Vitaliy i Aleksandra Morozovskiy locuiau în satul Mokra din
districtul Râbni a coala din localitate. Înainte de 

, un baie el evreu 
ii lui în colhozul evreiesc din apropiere, Der 

Shtern. În decembrie 1941, cînd germanii i românii au de inut 
controlul asupra Moldovei timp de câteva luni, Farber s-a dus la cei 

-au ascuns pe copil în 
podul casei -au oferit cele necesare traiului.

Familia Nedelyak: Ivan i Anna*

Ivan i Anna Nedelyak -o

familia Nedelyak s- - i Yefim 
Semeon Mirochnik, singurii evrei din Ochakov (Oceacov) care au 

înainte.

Familia Pelin: George i Varvara*

George ti, din 
districtul Tiraspol. În martie 1944 ei l-
Bruter
originar din satul Kaushany din Moldova.

Familia Pereplechinskiy: Vladimir i Mariya*

Într-
Klavdiya Vainshtein -
unei ac iuni de ucide iei, Klavdiya a locuit 
cu familia Pereplechinskiy 

Familia Pozdnyakova: Yefrosiniya i Zinaida*

ani tarostina), la 
periferia ora ului Râbni a, în Moldova. Ea avea câteva cuno tin e i
prieteni printre interna ii din ghetou, i în timpul ocupa iei ea i fiica 
ei i-au ajutat pe evrei, procurându-le alimente. La începutul lunii 
martie 1944, -i lichideze pe cei din ghetoul 
Râbni a. Câteva dintre cuno tintele Yefrosiniyei i-au cerut acesteia 

-a instalat pe refugia ii evrei 
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ii germani 
i-au jefuit i ucis pe evreii din Râbni a, Yefrosiniya i fiica ei de 12 
ani, Zinaida, au ascuns mai mult de zece evrei i le-au oferit cele 
necesare. 

Serebryanskiy, Isaak; Sparinopta, Samuil; Mazur, Ikim*

Isaak Serebryanskiy, Samuil Sparinopta i Ikim Mazur erau 
teni din districtul Râbni a. În 

-au ajutat în diverse moduri pe Naum 
i, reziden i din Bro

omorâ
pentru Naum 

-au ascuns tot timpul cât au stat în sat. Samuil
Sparinopta a construit un loc secret în interiorul casei, în spatele sobei 
ruse ti. Ikim Mazur, care locuia la marginea satului, a inut copiii într-
un hambar. 

Familia Starostina: Yevgeniya, Anna, Pavel*

i fiul 
. La sfâr itul lunii iulie 1941 în Chi -a

construit un ghetou în care au fost internate 
Binder
fiul ei Pavel s-au strecurat în ghetou pentru a le aduce acestora haine 

din Transnistria, Alla Binder a fugit la familia Starostin. Anna i
familia ei au primit-o pe Alla în mijlocul familiei, îngrijind-o cu 
devotament i inând-

Familia Strashnaya: Mariya, Ivan, Kseniya*

În timpul celui de al doilea razboi mondial, Mariya Strashnaya 
avea 60 de ani i locuia în satul Balyavintsy, districtul Briceni,

inea familiei Gurvits, iar Mariya i familia ei î i
ce germanii au ocupat zona, 

Benyamin Gurvits, proprietarul magazinului, a rugat- -i
i în timpul 

nop ii Benamin Gurvits, so ia sa Ita i copiii Yefim Manya au ajuns 
la casa acesteia i au fost ascun i în pod. 
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urcan, Peotr; urcan, Yevgeniya; Savciuc, Makar; Savciuc, 
Akseniya*

Peotr i Yevgeniya urcan locuiau în satul Bulayeshty, districtul 

Tselnik, din ora ul Grigoriopol. Timp de câteva luni, familia Tselnik a 
stat în pivni i la sfâr
casa lui Makar Akseniya Savciuc, rude ale familiei Turcan, care 
locuiau în acela i sat. 
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V. Concluzii istorice ale Raportului Final al Comisiei 
Interna ionale pentru Studierea Holocaustului

în România

Fapte i
i

i de 
ii 1945. Nu numai 

evreii au fos ii
au avut loc i împotriva altor grupuri etnice, ca Sinti i Rroma, 

i mentale, oponen ilor politici, 
homosexualilor i altora. 

Un procent semnificativ al ii evreie ti din România a 
fost distrus în perioada celui de-
Deportarea
Basarabia, Bucovina i jude ul Dorohoi. Transnistria, partea din 
Ucraina ocupat
un imens spa iu pentru uciderea evreilor.

ile 

i pentru aplicarea Holocaustului. Aceasta include deportarea i
ii evreilor din Basarabia i

Bucovina, precum i a unor evrei din alte zone ale României, în 
i a celor locali în 

Transnistria; execu iile masive ale evreilor din timpul pogromului de 
la Ia i; discriminarea 
români în timpul administra iei antonesciene inclusiv exproprierea 

zonele rurale i concentrarea în capitalele de jude i

for i administra ie. Evreii au fost supu
ia statului i au 
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devenit victimele lui. O parte a popula iei Rroma din România a fost 
mor ii în Transnistria.

i al evreilor din teritoriile aflate sub 
administra i în timpul Holocaustului nu a putut fi 

280.000 i 380.000 de evrei români i ucrainieni au fost omorâ i sau 
au murit în timpul Holocaustului în România i în teritoriile aflate sub 

ional de 135.000 de evrei români care 
rit la rândul 

lor în Holocaust, la fel ca i al i aproximativ 5.000 de evrei români din 
alte -se la România, Raul Hilberg

-a implicat în masacrarea evreilor 
la o asemene

Con -a fost încredin

evreilor uci i în România 

i s-ar 

carnagiului uman cauzat de Holocaustul din România. 
Între 45.000 i 60.000 de evrei au fost omorâ i în Basarabia i

i române în 1941. Între 105.000 i
120.000 de evrei români deporta
în Transnistria. În regiunea Transnistriei, între 115.000 i 180.000 de 
evrei locali au fost lichida i (în special în Odessa i în districtele Golta
i Berezovka). Cel pu in 15.000 de evrei din Regat au fost uci i în 

pogromul de la Ia i -evreie ti. 
Aproximativ 132.000 de evrei au fost deporta i la Auschwitz în 
perioada mai-iunie 1944 din Ungaria care s i Nordul 
Transilvaniei. Informa ii detaliate despre originea acestor statistici, 
calculul i referin ele lor sunt furnizate în capitolele relevante ale 
acestui raport.

Au murit de asemenea o mare parte dintre rromii deporta i. Din 
trimi i în Transnistria, 

i rrome nomade, vechi de 
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Evolu ia distrugerii
-al 

i 1930, 
i violen
i au trezit animozitatea românilor 

împotriva popula iei evreie ti a -a aflat la 
guvernare, de la mijlocul anului 1940 

i decrete antisemite care au 
adus daune imense evreilor i au pavat drumul pentru distrugerea lor 
prin înjosire i, demnitate i, mai ales, 
de mijloacele organiza ionale 
pogromurilor legionare din ianuarie 1941 au fost pu ine comparativ cu 

i
jandarmeriei române. De iunea 

Holocaustul din România, i de i mul i fo ti membri a
i mul i simpatizan

deportare for i ucidere a evreilor care a început în 1941, Garda de 
ie la momentul când au avut loc 

majoritatea crimelor, iar conducerea ei (majoritatea fugi i în Germania 
ia SS) nu a jucat nici un rol în guvernarea 

ine 
exclusiv statului român condus de Antonescu.

Precum în Ungaria, în 1941, i Bulgaria, în 1942, i în România 

fost omorâ i mai întâi i mai ales în teritoriile disputate care au fost 
ulterior anexate acestor i i omorâ i
evrei din Bucovina i Basarabia, teritorii care au fost pierdute i
ulterior recucerite de la URSS, în timp ce, paradoxal, în Bucure ti,
chiar 
între oficialii români i liderii ii evreie ti pentru salvarea lor. 
Declara i inamici ai na

ti lideri au demonstrat 
capacitatea lor de a men ine deschise canale de comunicare cu oficialii 
români. 

ile birocra eau interesul 
german de a lichida evreii, i-au coordonat ac iunile cu Germania cu 
dificultate i numai pentru perioade scurte de timp. Divergen ele 
privind aspectele de abordare, planificare i metodologie au condus la 



54

reac ii negative din partea germanilor, foarte frecvent fiind învinuite 
ineficiente ale pogromurilor din România, natura 

urilor mor ii , graba oficialilor români de a trimite 
lungi coloane de deporta i peste Nistru, în 1941, i peste Bug, în 1942, 
precum 

i la destina ie, 
sau chiar se a plus, la 

na ionali i lor.
-i

deporteze pe evreii din Regat 
de la Belzec, din Polonia, 
Totu i, doar câteva luni mai târziu, aceia i oficiali români rezistau 
presiunii germane de a deporta evreii din ii din 
Polonia. Ini ial, România a aprobat i a 
evreilor români afla i în Germania i în teritoriile ocupate de germani. 

eni români. În 
momentul în care evolu at 
gândirea celor de la Bucure ti

uiasc
protec ii diplomatice române ti. De i evreii români au fost deporta i în 

în mod selectiv). În mod ironic, cu cât sistemul de concentrare german 
î i dezvolta poten
români descre tea, la fel ca ia 

supravie i din evreii afla i sub autoritate

atât civili 
cât i militari care au salvat evrei. Mul i dintre ace tia au fost 
recunoscu i de Yad Vashem ca Drep i între Popoare.
ini iative au constituit cazuri izolate ii de la 

deportarea i uciderea, cu participarea, sau cel pu in acceptarea, unei 
propor ii semnificative a popula iei.

Tratamentul aplicat evreilor din Basarabia, Bucovina i
Transnistria a determinat o serie de interven ii interne i externe, care 
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au influen at decizia lui Ion Antonescu de a anula planurile de 
deportare din Moldova, Muntenia i sudul Transilvaniei. Diploma ii 
elve iul Papal a 

i de 
at în ianuarie 1944, s-a implicat în salvarea orfanilor din 

Transnistria. Reprezentan ii Crucii Ro ii Interna ionale au vizitat 
unele ghetouri din Transnistria în decembrie 1943 i s-au implicat în 

Mondial Evreiesc i Comitetul de Urgen
au adresat un apel guvernului român pentru a opri persecutarea 
evreilor. În cadrul negocierilor cu Radu Lecca de la sfâr itul lui 1942, 
Agen

i în România
per -

- i schimbe 
tiga timp. Pe i

i simplu, oameni 
integri, precum i publice au intervenit ocazional în 
favoarea evreilor i a rromilor.

Trebuie men le 
care au solicitat aten ia lui Ion Antonescu. Au existat i voci care 
cereau ac iuni mai viguroase împotriva evreilor români. Într-un 

ia 1922
(fo ti legionari i cuzi e

puri (de ine excep ii, 
ti extremi

i evreii i
interdic ia pentru ace ia 

ti , scriau ace tia, ignorând cursul 
planul] 

Europei viitoare . Atunci când a început repatrierea evreilor din 
Transnistria, Gheorghe Cuza, fiul lui A. C. Cuza, din Partidul Na ional 
Cre tin, i colonelul Barcan, prefectul de Dorohoi, au protestat public.

România sub Antonescu a fost un stat totalitar i dictatorial, iar 
ordinele lui Antonescu au putut condamna la moarte evreii din 
Basarabia i Bucovina, tot a a cum au putut permite supravie uirea 
multor evrei din Moldova i Muntenia. Întregul aparat de represiune 
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militar i juridic a fost mobilizat împotriva evreilor în perioada primei 

ca fiind cel mai important inamic intern, ca agen i ai Londrei sau ai 
Moscovei, ilor economice ale 

teama, în explicarea lipsei protestului.
Politicile anti-evreie ti ale regimului Antonescu î

dintr- orie de antisemitism în rândul elitelor politice i
intelectuale române
Fier fasciste i pe cea a Partidului Na ional Cre tin obsedat de 

i-
loc în politica lui Antonescu. Mul i func ionari publici de la nivelul 
mediu al administra iei erau fo ti membri ai Partidului Na ional
Cre tin. Legisla

e, de i primele legi 
antisemite române
Na ional Cre tin în decembrie 1937, înainte de alian a cu Germania. 

ate i-
antisemi ilor fasci ti i non-fasci ti din multe 

tii promovasera o astfel de solu ie înainte 
de 1939. În România, Legiunea Arhanghelului Mihail i Partidul 
Na ional Cre

i at-
emigra ia for
principalele instrumente folosite de Antonescu 
lor de a-i elimina pe evreii din România au fost execu
munca for i înfometarea.

i practicile antisemite ale regimului Antonescu 
ionarilor era ghidat, în cea 

iuni întârziate cu iz oportunist. Poate ca Raul Hilberg
a descris cel mai bine esen a situa iei atunci când a scris:

Oportunismul a fost practicat în România nu numai la nivel 
na ional ci i în rela tig personal era 
atât de - i
cumpere salvarea în fa a persecu iei... Examinând aparatul 

, ci ac
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i. 
i

violente. 
Rezultatul acestei combina ii a fost o serie de ac iuni anti-evreie ti cu 

zarea a avut un efect negativ 
în economie, Antonescu a oprit acest proces non-economic. 
Ineficien
i Bucovina a creat o situa

posibilitatea de a improviza noi mijloace de supravie uire. La început 

deporteze evreii din Muntenia i Moldova considera i mai pu in 
, conform liniei oficiale, decât cei din Basarabia i

Bucovina ii din 
a unor 

-
evreii supravie

Apelurile interne i externe, neîn elegerile în rela iile cu 
Germania, dar mai ales con tientizarea timpurie a lui Mihai Antonescu 

zboiul de pe frontul de Est ar putea fi pierdut au împiedicat 
punerea în aplicare a planurilor de exterminare. În toamna anului 
1942, se declan

i- -i deportase pe to i evreii), dar, în timp ce 
ce i oportuniste au devenit din ce 

în ce mai dominante în procesul decizional din România. 
Atunci când România s-

împotriva poporului evreu, regimul Antonescu a pornit de la 
ideologiile antisemite i fasciste române ti pre-naziste pentru a ini ia 
i implementa Holocaustul în România. 

i distrugerii evreilor afla i sub 
administra ia sa, statul român a utilizat armata, jandarmi, poli i ti, 
func ionari publici, jurnali ti, scriitori, studen i, primari, institu ii 
publice i private, precum i companii industriale i comerciale. 
Ordinele au fost emise la Bucuresti, nu la Berlin.
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exterminarea evreilor, exterminarea a încetat. Schimbarea în politica 
fa ecul de la 
Stalingrad -au încheiat definitiv în martie-aprilie 
1943. Au urmat discu iile despre repatrierea evreilor deporta i. 
Rezultatul a uirea a aproximativ 
340.000 de evrei români.

Dintre to i alia
responsabilitatea pentru cea mai mare contribu ie la exterminarea 

ite în Ia i,
Odessa, Bogdanovka, Domanevka i Peciora sunt printre cele mai 
hidoase crime comise împotriva evreilor în timpul Holocaustului. 
Romania a comis un genocid împotriva evreilor. Supravie uirea unor 

i ale 
În lumina faptelor rezumate în acest raport al Comisiei eforturile 

aberante 

ional.

i simplu responsabilitatea pentru asasinarea evreilor, 
i elementelor declasate din 

- i
opaganda 

pro-Antonescu, ceea ce a deschis u
i. Pu ine voci s-au 

ridicat public împotriva acestui curent dominant.
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VI. Ac iuni de solidaritate i salvare (1940 1944)

1. Dorohoi, 1 iulie 1940

La 26 iunie 1940, V.M. Molotov, Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a înmânat Ministrului României la Moscova, Gh. 
Davidescu

i Bucovinei de Nord. În ziua de 27 
iunie guvernul sovietic a cerut evacuarea teritoriului revendicat în 
decurs de patru zile, începând de la 28 iunie, orele 14. Guvernul

-ar avea 
recurgerea la for

iile de evacuare specificate 
.

La 29 iunie trupele sovietice au ocupat i inutul Her a, parte a 
Vechiului Regat.

Între 28 iunie 3 iulie 1940, România a cedat astfel Uniunii 
Sovietice 50.762 kmp. i 3.776.309 locuitori (53,49% români; 10,34% 
ru i; 15,30% ruteni i ucraineni; 7,27% evrei; 4,9% bulgari; 3,31% 
germani; 5,12% al ii).

În acela -
armatei i administra iei civile române ti din Basarabia i nordul 
Bucovinei. Evacuarea teritoriilor cedate a cunoscut momente foarte 
grele, uneori dramatice. Ele au dat na i

ile române ti i-au acuzat în 
primul rând pe evreii din Basarabia i Bucovina de Nord. În acest 
context retragerea din teritoriile respective a fost înso
puternic val de violen e îndreptate împotriva evreilor.

În condi iile unei acute crize politice i când denun area 
ilor vinova i precum URSS 

ap itor.
Cele mai grave ac iuni antievreie ti ale armatei române din vara 

anului 1940 au fost crimele de la Dorohoi i Gala i.
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Crimele de la Dorohoi s-
româno-sovietice cauzate de neîn
noii frontiere româno-sovietice 1.

i militare române, conduse de ofi eri 

din Her a prin Dorohoi, au pus astfel la cale un pogrom împotriva
evreilor
evreiesc, unde avea loc înmormântarea unui soldat evreu, împu cat de 
ru i la Her - i apere comandantul, omorât i el.

La înmormântarea soldatului evreu au fost trimi i zece militari 
evrei, neînarma i, din Regimentul 29 Infanterie din Dorohoi. Au venit 
numero ii evreie ti din 

ii din 
i i

ie, asupra participan ilor la înmormântare. 
O parte din civilii, prezen i la acest trist ceremonial, au reu

ul 
camaradului lor evreu, 7 au fost uci i de militarii români. Masacrul s-a
extins cu repeziciune în tot ora ul.

procurorul militar i de medicul ora ului au fost uci 50 de 
persoane din care 11 femei, 34 de i i 5 copii2 . Dar conform 

i cadavrele care au mai fost 
3.

În timpul pogromului au avut loc jafuri i diferite schingiuiri. 
Medicul stomatolog G. Gotlieb aflându-se în acea zi 

paciente, s-a pomenit cu un grup de legionari înarma i i i în 

cu patul pu tilor 
cl colii israelite, unde mai erau 20-25 de evrei aresta i.

Eram acuza i,
ferestrele caselor asupra armatei române. În fa colii se 
aflau grupuri de solda i înarma

i. Erau uci i
i

ia cei din grupul nostru de aresta i: cismarul Shor, 
fra ii Gropper, ceasornicarul Schechter
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am en i al om fi imediat executa
ii în casele 

evreilor acuza -
compromi
pogromul din iulie 1940 a fost organizat cu premeditare i

ime. Se ii care împu cau apar ineau 
i de agen i ai poli iei ca i

de unii localnici. Solda ii nu-i puteau cunoa te pe evrei. Nici un 
neevreu nu a fost ucis... 

i dintre noi 
ne-am refugiat la familiile neevreie ti care ne-au primit cu 

u ile sparte, lov i. Zile întregi 
evreii n- eau suspecta i i
pândi i, fiind timora i de tot felul de zvonuri4.

Un alt grup de evrei a fost acuzat, în mod abuziv, de comunicare 
cu inamicul. Generalul Ilasievici a ordonat anchetarea cazului, înainte 
ca execu -se netemeinicia 
acuza iei, generalul Ilasievici i-a salvat pe respectivii evrei sorti i
mor ii prin împu care.

acelor evenimente sângeroase 
este acela a locuitorului dorohoian, evreul Eli Cruparu
maiorul Frank care l-a salvat pe el i pe al i coreligionari:

Eram spre sfâr itul lunii iunie, în Dorohoi, î i amintea Eli
Cruparu.

La 1 iulie 1940, o parte dintre ofi
i de toate relele. Cam spre 

- i ne- -o
i. Re in câteva 

alic, aiovici Rikaru, ace tia din 
Her a.

Au mai fost introdu i în aceea i al i câ iva evrei din
Dorohoi, printre care i

În acea noapte, solda ii au pornit în ora , i au început ac iunea 
de asasinare a evreilor; printre cei uci i a fost i sora mea, Malca 
Ceau u.

- i în came
ofi eri i solda i a i.
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ofi
Ne-a întrebat ce-i cu noi, i noi (eu) i-

am fost buni osta i

maior Frank, ne-a
salvat de la moarte.

ionat ca un om de omenie acest 
maior Frank, chiar din ora ul Dorohoi -o

i. Mama lor
Frank-i5.

i el originar din Dorohoi i
supravie uitor al pogromului i al 
conchide:

Mul i ofi eri i subofi eri români cinsti i, au salvat evrei de la 
moarte. Locotenen ii Alexandru Atanasiu i Ion Gai, precum i
sergentul Gheorghe Olteanu l-au salvat pe dr. Leon Haber
C. Stino a împiedicat omorârea solda ilor evrei din cazarma 
Regimentului 29 infanterie, locotenentul Nimereanu, fiul preotului din 
Trestiana, a salvat o familie de evrei. Foarte mul i români au ascuns 
evrei în propriile case, salvându-i astfel de furia criminalilor6.

Violen ele au încetat doar la interven ia generalului Constantin
-a mustrat astfel pe 

generalul Theodor erb
surprind aceste acte de banditism din partea unei trupe pe care o 

. asupra celor 
întâmplate i pedepsirea vinova
implica

ii i de 
unele acte de agresiune comise de unii evrei din localitate asupra unor 

dintre cei învinui i nu a fost deferit Cur ii Mar iale. În schimb, armata 
a dat pedepse administrative ofi erilor i solda ilor implica i.7
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Note

1 Raport Final, p. 83.
2 Martiriul, p. 26-27.
3 Marcu Rozen, 2000, p. 48.
4 Martiriul, p. 37-38. 
5 Shlomo David,1996, vol. III, p. 196.
6 Marcu Rozen, p. 49.
7 Raport Final, p. 84.
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2. 21 23 ianuarie 1941

La 14 septembrie 1940, statul român a devenit, prin decret-regal, 
Stat na
statului legionar, cât i Horia Sima,

eau o pozi
i în nume 

personal i violen ele incontrolabile ale legionarilor împotriva evreilor 
îi tr -o amenin are pentru Antonescu, care preconiza
controlul statului asupra acestui proces. tii alia i
s-au corodat cu timpul, culminând cu încercarea legionarilor de a 

La începutul lui ianuarie 1941, 
Antonescu ob tii alia i iar 
publica 1.

ale evreilor, re inu i la Prefectura de poli ie a Capitalei2

mii de evrei de ambele sexe i de vârste diferite (cu vârste între 15 i
85 de ani) au fost de inu i abuziv i apoi du i la cele paisprezece 

3. Contesa Waldeck4, care descinsese la 
Bucure ti i a 

i ea martor la zilele rebeliunii 
legionare:

Dar în aceea i noapte gardi tii au pornit un pogrom, în parte 
ca gest 
pogrom 
mul i oameni puteau. Î

ilor gardiste, poli
multe tia 

din complotul Serviciului Secret Britanic pentru 
asasinarea lui Döring (maior german asasinat de un grec aflat în 
slujba spionajului englez n.n.). Ei au fost adu i i
mul i dintre ei tortura i cu atâta cruzime, încât unii s-au sinucis. 
Mul i au fost târâ i la abator, unde au fost mutila a i ca 
pulpele de porc i marca mare «carne cu .5

Pe 21 ianuarie legionarii înarma i au ocupat sediul poli iei din 
Bucure ti, posturi locale de poli tiului, mai multe 
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ministere 

Legionarii au atacat i vandalizat cartierele evreie ti, concomitent cu 
ocuparea centrelor de securitate. Începutul atacului împotriva evreilor 
este consemnat oficial la 22 ianuarie 1941 prin ordinul ministrului de 

ti6, de i atacul începuse 
în timpul zilei anterioare. Au fost jefuite, devastate i în unele cazuri 
arse numeroase case i magazine evreie ti, temple i sinagogi. În 
aceste zile, legionarii au arestat câteva mii de evrei, ridica i din case, 
din sinagogi i în câteva case, sinagogi 
i chiar sedii oficiale, unde au fost ancheta i, maltrata i i tortura i.

Antonescu a inut armata î
22 ianuarie, ac i la 

i ar fi putut fi salva i prin interven ia armatei, 
i extern a Legiunii. 

E Ioan Hudi , secretar 
general adjunct al Partidului Na ional starea de spirit a 
ora ului în ziua de miercuri 22 ianuarie 1941 i discu iile oamenilor 
politici despre evolu ia evenimentelor. Pentru mul i din membrii 
P.N. . apropia i de Maniu
Antonescu i România.

În ora , în cartierele evreie i, Dude ti i
Lipscani bande legionare i de borfa i au devastat cea mai mare 

tie 
ceva precis în privin

...
recunoa -
de a nu ne fi opus cu for a în ziua de 6 septembrie anul trecut, la 

i, zice Lupu, 
care nu l-am sus inut atunci pe Maniu pentru a ie

.7

Ioan Hudi (1896 1982). Secretar general adjunct la Partidului Na ional 
conferen iar apoi profesor la Universitatea din Bucure

Constantin (Costache) Lupu (m. 1944), fratele omului politic Nicolae Lupu, membru 
marcant al Partidului Na ional 
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La abatorul din Bucure ti, procurorul militar numit de 

cuno tin (avocatul 
Millo Beiler i fra ii Rauch i la abator au fost 

ite de parlagii 8. N
9;

execu ia lor a fost

în via permite tor trupurile lor10.
au fost uci i prin împu care 87 de evrei (din 

cele 125 de victime identificate ale pogromului). Au existat doar trei 
supravie uitori ai execu iile operate în acest loc: rabinul Tzvi 
Guttmann, dr. Solomon i Groper. Fii rabinului, Iosif i Iancu, au fost 
printre victime11. Asasinate au mai avut loc i pe oselele Fundeni i
Pantelimon. În total, 125 de evrei au fost uci i în timpul pogromului 
de la Bucure ti12.

Interviul pe care ziaristul Brunea-Fox i l-a luat rabinului 

acurate e a detaliilor i prezentarea evenimentelor prin ochii unuia 
dintre pu inii supravie uitori ai împu .
Pentru mul i credincio i supravie

-o? Nu-mi 
-

ne-au înghesuit buluc în ma i de tâlhari cu revolvere, 
- ineam 

i într-un singur trup 

în vreme ce 
-a

optit: .
De

de atunci, i ome
zile i, popula
jafului i crimei. (...) Camionul cu evreii ridica i din imobilul 
Kaufman, a traversat comuna erban- oseaua Giurgiului, 
în . (...) intele continua 
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na lui fierbinte, mâinile înghe ate ale celor doi 
feciori. Hâr (...) Coborâ i cîte trei. (...)
Culca i-

Ciomegele Apoi 
gloan ele. (...) 

Cât a durat letargia? Rabinul Guttman a deschis ochii. (...) A
i într-

eles de ce îi e frig, de ce nu poate urni bra ele, 

nefericitele odrasle într- -au 
acoperit cu trupurile lor irevocabil osândite, mântuindu-i via a.
Trezirea lui s-

i dase sufletul înainte. (...)
i-a tras înceti or bra ele de sub trupurile reci, ridicându-se 

în picioare (...) 

jilav i-a înghe at picioarele. S-
i cu caftanul în vânt, a luat-o, încet i absent, 

spre satul Jilava.
-ai întors jidane! l-au întâmpinat glasuri 

aspre, batjocoritoare. (...)
dar vulgar al rebelilor. (...) 

Jandarmii postului Jilava, care se barica
ie uitori] prizonieri: rabinul Guttman, 

Dr. Solomon i Groper, au fost du i la post. (...) Nenoroci ii trata i
i, au fost re inu

acolo. De abia în cursul dimine ii de vineri s- Înainte, 
rabinul Gutman s-

ile raiului, a încheiat 
.13

D -
supravie i cre tini 

Nun iul papal, monseniorul Cassulo, l-a salutat 
lidaritate i

încurajare.

haine preo e ti; nu tia cine este; acesta s-a oprit în dreptul rabinului 
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i i- alom, kvod harav", la care rabinul i-a
i fiecare i-a continuat drumul. Oamenii 

care erau de fa
persoana care 1-a salutat pe rabinul Guttman era monseniorul 
Casullo, nun 14

ti redau în jurnalele lor i
fostul diplomat Grigore Gafencu, diplomatul elve ian Rene de 
Weck15, sau directorul Institutului Francez din Bucure ti, Jean 
Mouton.16

Diplomatul i omul politic Grigore Gafencu

a poporului nostru i
velând structuri sociale diferite i

ii
tradi ionale române ti.

Deprinderi revolu ionare, ca trai i ilegale nu au luat sfâr it, 
nici sus, nici jos. Regimul impus evreilor, pe care mul imea, armata 
ca ile de stat îi cuprind pe to
aceea evismului ,
men

reselor statului i pot întuneca con tiin a
poporului nostru. (...)

uie azi 
distrugerea bunurilor i a vie ilor omene ti se pot îndrepta mâine 

i
via a omului nu mai are pre . 17

salveze evrei în zilele pogromului din Bucure ti. Câ iva au primit titlul 
de Drep i între popoare, acordat de Institutul Yad Vashem: Constan a
Florescu, -o în casa ei pe prietena ei Roza Hendler,
Alexandru Ghi escu, care l-
Joseph Morgenstern, familia Stoenescu, care a chemat familia Donner 

Maria Tubak, care 

Grigore Gafencu (n. 1892 m. 1957): director proprietar al ziarelor Argus Timpul,
ministrul adjunct de Externe în 1928, ministru de Externe în 1938. 
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-i aresteze chiria ii evrei i-a convins 

Un om deosebit prin convigerile sale umaniste a fost Gheorghe
Lungulescu, i

coalei anglicane din strada Olteni i a venit de 
de soarta lor.

Dintr-o declara ie a lui Constantin N. Galeriu din comuna 
Poienarii Burchi, jude ul Prahova, student în Bucure ti între anii 
1937

În zilele rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941, 
numero

R. Librescu
Dobroteasa, mi-a povestit cum Gh. Lungulescu a desprins ni te 

unau legionarii 18.
În amintirile copiilor evrei de atunci despre aceste evenimente 

icu Goldstein (n. Bucure ti, 1929), care 
i aminte te:

Memorabil pentru noi a fost atunci când un fost ucenic al 
igan pe nume 

la u
-a dat-o prin u a

19.
irea ei 

iei fa e evrei, ci 

*
* *

În Bucure ti i alte ora igmatizarea evreilor i
mobilizarea lor la munca obligatorie. Evreilor li s-

tesc sub supravegherea armatei20, pentru 
- i dreptul 

la o via i 50 de 
ani au fost obliga 21 - i
între reja î i aminte te de deta amentul de 
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an i în noroaie. Când 

nu mai stai între an te case. ... Eram obliga
i la un moment dat colonelul, care era pe tot 

deta amentul ne-a adunat, ne- i ne-
care nu- ca i. A

. 22

Dar au existat i militari care s-au purtat omenos cu cei de la 
Dumitru Vasiliu23, comandantul 

Deta amentului Trupei Ministerului Marinei, în fa a amenin
deportarea vrei i
înfiin

elului de re edin (1940
1944), care a preluat la 31 mai 1941 un deta
obligatorie cu 106 -a procurat mâncare,
i-a învoit pentru a putea lucra i i-a tratat cu respect în a

credeau de inu i de drept comun. De
convingere, totu
în favoarea sa 
sus te, ce trebuin e are 

trata ca pe semeni. ...Iar când 
primarul i- -o zi aniversarea, a venit o delega ie a 
deta amentului i i-

.24

În majoritatea deta gre

25 septembrie 1942, d evrei au fost 
deporta i din Bucure ti în Transnistria, din cauza unei erori
administrative legate de munca obligatorie. Printre copii deporta i cu 
familiile lor se aflau Sonia Palty (n. Follender)25 i Livia Novi 
Kessler26 -au ata at 72 
de tineri tot din Bucure ti. Au fost urcati in vagoane de vite, în gara 
Bucuresti Triaj deporta i in T ocat

.
Evreii închi i în cele câteva coli au fost trimi i din Bucure ti.

or în autocamioane 
ipete ca la abator 

i
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plângeau, aruncau i bani în autobuze. (...) Panica printre evrei 

domiciliu i internarea în coli, pentru deportare în Transnistria. 
. 27

igatorie impus evreilor a afectat via a
ii române ti. Într-un raport al efului Marelui Stat 

iei evreie ti. Sistemul 
i economiei române

Note

1 Cuvântul, 21 ianuarie 1941.
2 Matatias Carp, vol. 1, p. 77.
3 Ibidem, p. 186. 
4 ti în 1941, spre a se 
documenta asu
5 R.G. Waldeck, 2000, p. 195.
6 S. Palaghi , 1951, p. 147.
7 Ioan Hudi , 2000, pp. 234 235, 237.
8 Jurnalul de diminea a, nr. 57, 21 ianuarie 1945.
9 , 1997, vol. III/2, p. 444.
10 E. Barbul, 1950, vol. 1, p. 106.
11 Matatias Carp, vol. 1, p. 186.
12 Ibid.
13 Brunea-Fox, 1990, pp. 53-68.
14 Guttman Ben-Zvi, 2008, pp. 34-35.
15 Rene de Weck, 2000, p. 65.
16 Jean Mouton, 2008.
17 Grigore Gafencu, 1991, pp. 184-185.
18 Marius Mircu, 1996, pp. 197-200.
19 www.centropa.org, biografie icu Goldstein, martie 2004, Bucure ti, intervievator Gina 

.
20 Legisla , doc.113, p. 58.
21Ancel, Documents, vol. 4, doc. 21, p. 251.
22 www.centropa.org, biografie Aristide Streja, aprilie 2004, Bucure ti, intervievator Anca 
Ciuciu.
23 Marius Mircu, 1996, pp. 192-195.
24 Ibidem, pp. 185 192, v i Marius Mircu, -o vreme a neomeniei. Primarul din 

în R.C.M., nr. 271, 1 martie 1972, p. 7.
25 Sonya Palty, 2008.
26 Livia Novi Kessler, mss.
27 Emil Dorian, 1996, pp. 235, 237.
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3. Evacuarea evreilor, iunie iulie 1941

La 22 iunie 1941,

locuitorilor evrei considera i de regimul Antonescu periculo i pentru 
siguran a statului 

Ast
anun
Prutului1.

Interne transmite confiden ial cu specificarea foarte urgent, ordinul 
lui Ion Antonescu cu privire la evacuarea tuturor evreilor valizi între 
18-60 de ani;

...din satele dintre Siret i în 
satele din jurul acestui ora . Primel
azi 21 iunie a.c.

Restul familiilor evree ti din satele dintre Siret i Prut ca i
familiile evree ti din celelalte sate din Moldova, vor fi evacuate cu 
ceea ce le este necesar pentru trai, în comunele urbane depe 
teritoriul jude elor respective prin grija prefec ilor de jude .

Evacuarea acestor familii din satele din Moldova, se va face 
în 48 de ore de la primirea ordinului.

Toate familiile evree
este necesar pentru trai, în 

comunele urbane de pe teritoriul jude ului respectiv, prin grija 
prefec ilor, în timp de 4 zile dela primirea prezentului ordin.

Pentru to i evacua ii se vor întocmi tabele, care vor fi 
predate poli iilor respective, pentru a ine eviden a lor în scopul 

care au plecat.
i, precum i orice alte bunuri, cari au 

ilor administrative locale.
Ordinul semnat de general de divizie I. Popescu a fost 

comunicat Marelui Stat Major, Inspectoratului General al 
Jandarmeriei, Direc iei Generale a Poli iei i tuturor prefecturilor2.
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*
* *

În acest context în noaptea de 21 spre 22 iunie '41 to i evreii din 
Hu i între 15 i 50 de ani au fost aduna i în curtea poli iei. Nu aveau 

pentru 2-3 zile. Nu s-a dat niciun fel de explica ie nici asupra 

au mers pe jos trei zile i trei nop -
i în curtea colii, 

t -un sfâr it ce se va 
întâmpla cu ei.

Pe la ora amiezei a sosit un plutonier major, care li s-a adresat 

Dumitru, eful sec , de 
care i. În numele acestei sec
bine a i venit! tiu cât zbucium este în sufletele voastre 
în inimile voastre, tiindu- i i

. În a dvs. i

avem cu to ii acela i Dumnezeu 
ne na tem români, evrei, turci sau bulgari. To i suntem oameni i fi i

min ile oamenilor, va trece i întoarce cu to ii la casele i
familiile voastre i ve i considera aceste zile ca urâte aduceri aminte.

i caza i p
pute i doar dormi pe jos i
sta în sec i între

Întrucât i câ iva «domni rabini»
i «domni intelectuali»,

mâna, salutându- i.
-a interesat îndeaproape 

de toate nemul umirile noastre i, încuraja de o asemenea purtare, 
evreii de fa -au spus pe leau toate nemul umirile lor. Printre care 

i tii din Hu i îi numeau pe nedrept «suspec i
comuni ti».

-
sec 3.

cuvântare, evacua i în 
i i unde li s-a creat posibilitatea 
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eze - i
trei nop gdana,

i-

la Târgu-Jiu. S- - i

cu 

.
a putut face i cum a în

plutonier major de jandarmi, în zilele în care alte bestii cu chip de om 
i copii4.

Pre ii din Hu i, avocatul Segal, care a relatat 
ii din Ia i, a mai dat 

,
printre care se aflau i adolescen i care ar fi intrat în lotul celor trimi i
la Tg. Jiu5.

n-
din Hu i ii cât de cât civilizate în Lag de la 
Târgu-Jiu. Ca i ceilal i evrei din târgurile din Moldova, i cei din 
Hu i au ajuns la Tg. Jiu în convoaie i într-o stare de plâns. 
Sentinelele care-i înso eau nu erau totu i ni te brute. Erau i sentinele 
care într- i cu bra

*
* *

Scriitorul Mihail Sadoveanu l- imediat 
-i drept sumar, într-

Caleidoscop
i oripilarea scriitorului fa

ii se poate citi:
inei noastre dela Ia i i, când au fost

prigoni i i uci i evreii, de hoardele infectate de fascism, o
co vrei din Hu i, umblând cale obositoare 
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-un sat cu numele 
Bogdana, din jude i i
înfrico a i, ace ti oameni escorta
popasul lor ii.

Au fost întâmpina i primar, i de 
plutonierul de jandarmi. Acest plutonier de jandarmi, cu numele 

, era în acele vremuri excep ionale autoritatea 
. El a întâmpinat pe pribegi, le-a spus vorbe bune, 

i-a consolat i i- i
frunta ii au adaos la însufle
Bie ii persecuta i i ocroti i. Copiii mai ales s-
au bucurat de o protec

...

. Mi-
episoadele amintite n.n.) i l- -
emo ionat, - i ez, cum a fi dorit. Acest om era un 

i so la Bogdana. Fapta lor ne 
ilor 6.

Note

1 Legisla , doc. 94, p. 305.
2 , 1997, vol. III/ 1, doc. 152, p. 218-219.
3 Cristian, S.C., p. 69.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Mihail Sadoveanu, 1946, p. 78-80.
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4. Ia i, 29 iunie 6 iulie 1941

Masacrul de la Ia i a fost primul semn al mor ii anun ate ce
1 Organizat de 

i se înscrie în 
, care a preconizat exterminarea 

evreilor concomitent cu opera iunile militare pe frontul antisovietic. 
Solu ti a fost una din motiva iile 

d
ie pe un raport al 

Na ti comuniste din 
i to i jidanii agen i comuni ti. Ministerul 

ia
a face cu ei ceea ce voi ordona când va fi momentul oportun .2

confiden ol pentru siguran a statului i
inu -

împotriva lor.
La 24 iunie a avut loc la Ia i primul atac aerian sovietic. 

iei. Din 

aviatorii sovietici 
-

toare.
La 26 iunie au fost împu ca ului.

i
ii avioanelor 

sovietice. S-
lanternele, aparatele de fotografiat i de filmat.

Foarte multe case cre tine au fost însemnate cu cruci; unii 
cre
ora ul.

În noaptea de 27-28 iunie au fost uci i ase evrei. 
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La 28 iunie a avut loc aresta
de stânga.

germane care au aruncat rachete albastre. Imediat s-au declan at 
împu ului. S-a tras asupra unei 
coloane militare române în mar
noaptea. Se intra în case evreie ti. Au loc perchezi ii

În aceea
Lupu, 

comandantul Garnizoanei ora ului Ia i Vei da o ordonan
vei semna d-ta în calitate de comandant militar al ora ului Ia i, 

i în 
-o

locuin i to i
i în 

i. Acelea i sanc iuni se vor aplica i acelora care 
it infrac iunile de mai sus. 

Evacuarea popula iei evreie ti din ora ul Ia i va fi 
i copii). Evacuarea se va face pe 

pachete, pachete, mai întâi la Roman i apoi la Tg. Jiu. Pentru 
aceasta vei lua în elegere cu Ministerul de Interne i Prefectura de 
jude
se intre imediat în ordine i pentru aceasta am dat ordin Marelui 

Ia i un batalion de jandarmi 
autocamioane.3

La 29 iunie masacrul s-a declan
du iei; mul i au fost împu ca
curtea chesturii au fost înghesui i mii de evrei. În jurul orei 13 a 

i cu pu ti automate în masa celor 
aresta i.

i
de focurile uciga i
ucidere din curtea chesturii, în ziua de 29 iunie 1941

Duminica acea s- urat sub privirile 

ora ul Ia i. Nimeni nu a luat nici o 

uitorii masacrului, sub 
ilor române i a câtorva ofi eri i solda i nem i. 
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i a lui 
Mihai Antonescu, a dispus evacuarea acestora din ora .

i inute sub amenin are
va ridica capul sau va opti un cuvânt va fi imediat împu cat. De aici 
au fost trimi i în primire de 
solda i, care îi împingeau în vagoane cu paturile armelor sau cu 
vârfurile baionetelor. Când un vag
închideau u ile 

-au închis u ile vagoanelor i s-au astupat lucarnele, 
primul tren a plecat cu destina ia Tg. Frumos. Evacua ii au suportat 
calvarul unui drum în zig-zag, întâi spre Pa cani, de aici la Lespezi, 
apoi iar la Pa i din nou înapoi prin 
Pa
sta ionat aici 24 de ore, timp în care s- vre, 

plecat în diminea a zilei de 1 iulie. S-a oprit: la Mirce ti unde s-au 
, 300; la Roman, 55; la 

e ti, 10 i la Inote ti, 40. La 6 iulie s- i cu un 
efectiv de 1.011 oameni vii, 69 muribunzi i 25 de cadavre. Astfel pe 
drumul Ia i- i din cele peste 2.400 de persoane au pierit 1.105. 
Supravie uitorii au fost interna i într-o magazie, în curtea 
Regimentului 23 infanterie, unde au dus o existen

Al doilea tren spre Podu Iloaiei a pornit din Ia i cu un efectiv de 
peste 2.000 de evrei în diminea a zilei de 30 iunie. Distan a de 20 de 

Nici un raport oficial nu poate descrie situa ia din interiorul 
vagoanelor din «trenul mor ie». S-a murit prin: sufocare 

i
a gazelor emanate din cadavre 

unele i ale acelor vremuri. În paginile jurnalelor, acestea 
i-au exprimat dispre ul, oroarea i groaza pentru ceea ce s-a întâmplat

iului .



79

Constantin Argetoianu conse
La Ia i nu s-au ucis i legionari sau comuni ti cre tini cum s-a

spus, s-au ucis numai ovrei i în modul cel mai 
provocat de legionari; câ iva din ei au tras de la câteva ferestre, în 

numai un 
maior german a fost atins. Al

i în nem i : atât a fost de ajuns i s-au 
aruncat to i români, 
legionari ului, au scotocit tot, au scos familii întregi 

i copii i i- astfel 
uci i peste 7000... Restul a fost încolonat 
oameni în zdren i ca 
vitele. Când se poticnea unul 
asupra lui i îl sfâr ea cu lovituri d
supravie ii, 

i
nenoroci ii au fost astfel plimba
s-au deschis vagoanele o duhoare pestilen
cadavrele 4

Alice Voinescu nota în Jurnalul referire la 
progromul antievreiesc din Ia i

Care va fi finalul? Nu 

deveni i ea un instrument speculat de nem i. Suntem la o cotitu
i în elep i vor rezista 

ini i
prea slabi, atunci partida este câ

i atâtea vie i tinere

acela i lucru. 5

Constantin Argetoianu (1871 1952): om politic de afaceri prim- ministru în perioada 28 
septembrie 1939 23 noiembrie 1939.

profesor universitar, Alice Voinescu a fost prima 
femeie doctor în litere filosofie din România, titlu ob inut la Sorbona în anul 1913.
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Iar Curzio Malaparte scria în paginile celebrului
Kaputt:

Vuietul venea i din centrul ora ului, din cartierele de sus, din 
jurul pie ei Unirii 

i
ale jandarmilor i solda ilor români. O împu

române ti, evreie
i de câ

(...). Auzeam în jurul meu, alergând în sus pe ulicioarele întortocheate 
i, un 

zgomot de geamuri sparte i
un i un cum implora 
îngrozitor i din când în când, în spatele unui gard, în fundul unei 

- de obloanele trase, un fulger, pocnetul 
sec al unei împu i teribilele voci nem e ti 

i de solda i i
civili furio i, înarma i cu cu ite jandarmi 

ile cu patul armei, ferestrele se deschideau pe nea teptate, 
- i

bra ele i - i obrazul 
cu un sunet surd de asfaltul trotuarului. Echipe de solda i aruncau 

- iva se a ezau în patru labe, ca 

camarazi i râdeau. Acolo unde masacrul era în plin, piciorul î i
pogromului 

i casele de împu
îngrozitoare 6

Curzio Malaparte (1898 1957): ziarist, scriitor i diplomat. A publicat, în 1931, Tehnica 
loviturii de stat, care i-a atras exilarea în insula Lipari timp de cinci ani i al i câ iva ani la 
închisoarea Regina Coeli. Este îndeosebi cunoscut prin volumul Kaputt, tradus în multe limbi. 
În 1941, în c i.
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Acte de omenie i curaj în Ia iul însângerat

i totu i în ciuda terorii i a riscului pe care îl comporta orice act 
de solidaritate cu cei prigoni i au fost 

i au putut fi salvate. Astfel, un soldat din Regimentul 
13 Infanterie i-
uci i evreii7. Un ofi er a avertizat familia Schneier asupra pericolului 

-a crezut i trei membri ai familiei au 
fost asasina i peste câteva zile.8 Membrii familiei Schwartz au fost 
avertiza i de doi studen i români, ei s-
într-un cartier cre tin.9

prima femeie magistrat a 
avertiza asupra pericolului i, mai mult, a ascuns evrei în mai multe 
case unde tia sunt în siguran 10

În Duminica acea ului a fost ucis inginerul Naum, 
11

aceea iva evrei. La fel s-a întâmplat i
strungarului Ioan Gheorghiu.12 Comisarul de poli ie Suvei a eliberat o 

i la Chest
Sava -i salveze inându-i aresta i sau 

- 13 Studentul Mircea Scripca i Goga 
Volo ievici au salvat evrei prevenindu-i sau ascunzându-i. Pentru un

Herman Rozenhaupt, care a povestit cum Gheorghe Alexa,
proprietarul unei case în strada Anastasiu, a salvat câteva zeci de 

pretexte bine ticluite.14

Avocatul Dimitriu a salvat familia lui Paul Rosenfeld,
ascunzându-i în casa sa din Bucium.15

Despre faptele colone
doamnei doctor Betty Goldberg
28 i 29 iunie când solda -

-i omoare. Directorul spitalului, doctorul Iamandi, a explicat, 
neintimidat, a la personalul 

el se va descotorosi de ei 
solu ii 16.



82

companiei de poli
Diviziei 14, sau colonelul C. Lupu, comandantul garnizoanei Ia i au 
ajutat evreii în timpul Pogromului dându-le bilete pe care scria liber .

i condamnat 
pentru abuz de putere .17

a salvat în prima zi a Pogromului 
l d-nei Eisenberg -l în 

de solda , -
,

potolindu-i pe agresori. 
Prof. dr. Emil Radu, medic radiolog, a salvat familia Janetei 

Eisenberg prin procurarea biletului pe care scria liber , bilet care le-a
facilitat plecarea la Bucure ti.18

Grigore Profir, de i amenin at solda ii unei patrule 
germane, a salvat evreii afla
obligatorie. Profir a adus 
creindu-le condi ii de supravie uire. Au baricadat intrarea în curtea 

i evrei 
i înauntru. 

Grigore Profir ii Anonime Strungul 
din Ia i, a salvat, ascunzând la el în birou, un evreu care fusese 
amenin at cu 

i. 

for , din beciurile Siguran ei, din închisoarea Cur ii
Mar
gratuit la dispozi ii evreilor din Ia i de 
pâine, alimente, medicamente, atât pentru deporta ii din trenurile care 
mergeau în Transnistria i treceau prin gara ora ului, cât i pentru 
familiile celor deporta i, inând în casa mai mul i evrei care urmau a fi 
deporta Lazarovici.19

Grigore Profir a primit postum titlul de Drept între Popoare, în 
anul 1991.

Panaitescu,
i l-a
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dezarmat i arestat pe sublocotenentul Mircea Diamandescu
acesta omorâse câ iva evrei.20

Doctorul Beceanu era doctor farmacist i de inea o farmacie în 
Ia i i ofi
farmacie doi angaja ia. Pe 29 
iunie, în Duminica aceea, cei doi aflându-se în farmacie, doctorul 
Beceanu i- aflat deasupra farmaciei. 

ia farmacistului Leon Zisu. Tot 
acolo s-au refugiat pe rând familiile Caufman, familia frizerului 
Ramhil, a tâmplarului Rothberg, a farmacistei Sarina Azicovici,

Dumitru Beceanu a a primit postum titlul de Drept între 
Popoare, în anul 1987.

Un rol important pe parcursul acelor zile l-au jucat i prof. univ. 
Andrei O etea i Greta Oculescu
deta area Dr. Beceanu la Tg. Frumos cei care erau ascun

21

O etea a fost puternic impresionat de evenimentele petrecute la 
Ia i. Sebastian

O etea poveste te cu emo ie, cu stupoare, cu încremenire i
uneori cu acces de furie, cele întâmplate în iunie la Ia i, î
fa a cu un gest de neputin -

indu- -
i. Nimic, 

nimic nu e incompatibil aici. 22

Declara ia doctorului Ludwig Berghoff
i

înarma i pentru faptul de a fi ascuns mai mul i de pogrom 
i spre a fi omorâ i. În stare de oc s-a aflat i Agripina 

Petrescu, so - i so
i declara ia lui Carol Cron. În 

timpul celui de-
avoca icanatoare împotriva evreilor i
sprijinind pe cei persecuta i. În acela i Emil 
Serghie, ing. Vasile Sadoveanu i avocatul Ilie Canner.23
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Ac iuni de salvare a celor afla i în trenurile mor ii

oameni simpli, neevrei, în încercarea de a-
de a le alina suferin a este cea a lui Leonard Zaicescu. Copil fiind, 
aflat în gara Ia i înainte de îmbarcarea în trenurile mor ii , a primit 
de la a a Tita, un bo i câ iva 
pumni de cire e goldoane. Trebuie men ionat i gestul soldatului care 
s- -
apropie.24

-a avut locotentul Teodor 
Loghin, comandantul plasei de jandarmi, din Podu Iloaiei, care, atunci 
când evreii au fost adu i în târg, a permis rudelor supravie

- ie; i-a
i ie

Este de men a împiedicat al doilea 
pogrom
legionari.25

Preotul Paul Teodorescu, aflat în gara Târgu Frumos când a sosit 
ii unde erau 

aruncate cadavrele celor mor iva 
supravie
pe fundul gropii. 

Primarul ora ului Târgu Frumos a dat pâine i în 
vagoane, peste capul solda ilor români -l
împiedice. 

Câ iva evrei au fost salva i în urma deraierii trenului care astfel a 
.26

Viorica Agarici este simbolul omeniei pentru atitudinea ei în 
timpul pogromului de la Ia i i alinarea 
suferin i documente.27

Agarici a fos Curieul Israelit din 19 noiembrie. 
Autorul articolului , A. Munte
spunea: 

iragul tristelor epopei, pentru a 
evoca figura unei nobile doamne de la «Crucea Ro ie». E vorba de 
d-na Agarici, pre edinta filialei «Crucea Ro ie» din Roman. În zilele 
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evreilor, d- ile i
i. i de vara anului 1941, 

i*, masacrând multe mii de evrei din capitala Moldovei. A 
i în via

organizate in jude ul Ialomi a. Evreii ie eni, ridica i la întâmplare
au fost 

îmbarca
transportate îns

i în aceste cu ti pe roate, u ile vagoanelor au fost încuiate 
ie.

-
Înghesui - ile în vagonul ale 

nevinova -n
descrierile din apocalips. Când convoiul a ajuns la Roman, d-na 

pri , dulcea ii de pe front, în trecere spre spitale. 
Vagoanele cu evrei nici n-

De ce nu deschide i u ile? A 
întrebat d-na Agarici pe Sunt vagoanele cu evreii din 
Ia i. Ei i, evreii nu sunt oameni? N-
asisten - edintei Crucii Ro ii:
reprezentan ilor noastre, ofi eri nem i, poli ia i garda 

Deschide i
u
Sunt jidani, i s-

i u ile!

i mai surde.
poate când vie i omene ti sunt de salvat. Dac nu deschide i voi, le 
voiu sparge. Sunt pre ii i îmi fac datoria fa
to i. Pute ca i, dar eu nu renun la ajutorul pe care-l
datorez acestor nenoroci i.

* Î
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ile, cari au descuiat u ile vagoanelor. Un miros 

de nebuni, se desprindeau dintre cadavre 
Chiar i inimile bestiilor prezente s- i-

ile i s- i i li s-
Cadavrele au fost ridicate din vagoane i predate c ii evreilor 

arca i, în vagoanele 
ate i aerisite, evreii au plecat mai departe pe drumul calvarului 

lor. Câ i au ajuns la destina ie, câ
-

a înfruntat coali 27

Viorica Agarici
Yad Vashem ca Drept între popoare un pom fiind plantat în 
memoria ei pe Aleea Celor Drep i.28

Trenul mor i.
Primarul Dumitru N. Mateescu a primit i cazat într-o magazie pe 
evreii Schor Fin i pe care i-a îngrijit 
Pe evreii bolnavi i-a trimis spre a fi îngriji i de medici, iar pentru cei 

i mor i în cimitirul 
evreiesc din ora .29

Un rol important l-a avut i prefectul, colonelul 
conform declara iei lui Aristide Rauch

5.000 de lei în acest scop .30

a fost numit comandantul 
evreilor . Acesta a ajutat evreii permi

inimie stau ia lui Nathan Goldstein, dar i cea a 
ing. Israel Schleier.31

*

Ac iunile de salvare a evreilor în anii Holocaustului în general i
în timpul pogromului de la Ia i în special nu au putut preîntâmpina 

S- ti la 24 februarie 1886. S-a -a
pierdut so
muncitoare, apoi timp de 23 de ani a fost pre edinta Comitetului de sprijin al colii nr. 1 de 
fete, ca în ii Na ionale de Cruce 
Ro ie, func ie pe care a ocupat- -a lungul 

ii colare, Brevet pentru 
Semnul de distinc ie Diploma pentru Meritul Sanitar, clasa întâi.
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i fa i a
fost infim. Totu
care din ini i-au 
riscat via a pentru a salva evrei. Aceste cazuri sunt cu atât mai 
meritorii cu cât majoritatea popula iei nu s-a opus genocidului.

Note

1 Radu Florian i .
2 Matatias Carp, vol. 2, p. 40.
3 Ancel, Transnistria, 1998, vol. I, p. 279. 
4 Argetoianu, Note zilnice.
5 Alice Voinescu, 2002, p. 258.
6 C. Malaparte, 2008, pp. 178-181.
7 i

ii din 
Ia i i înaintat, la sfâr itul anului 1944, Poli iei din Ia
tie, jurnalul nu a fost folosit. Arhiva Ministrului de Interne, dosar 108233, vol. 41, p. 348. 

(USHMM, microfilm 47) în Ancel, 2005, p. 53.
8 Memoriul avocatului Carol
1945), Arhiva Ministerului de Interne, dosar 108233, vol. 24, pp. 157-158, în Ancel, 2005,
p. 54.
9 Depozi ia martorului Jack Schwartz la Tribunalul Poporului din Bucure ti, 2 noiembrie 
1945, Arhiva Ministerului de Interne, dosar 108233, vol. 44, pp. 556-556b, (USHMM, 
microfilm 43), ibidem., p. 53.
10 Iorgu Iordan, 1977, vol. II, 77, p. 328.
11 Ioanid, 2006, p. 113.
12 Ibidem., p. 114. 
13 Matatias Carp, p. 66; Aurel Karetki, Maria Covaci, Zile însângerate, p. 80, în Radu Ioanid.,
2006, p 114.
14 Cernea, 2002, pp. 66-67.
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17 Depozi ia martorului Theobald Schneier (inginer) la Tribunalul din Bucure ti, 17 iunie 
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22 Sebastian, 1996, p. 431.
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24 , 2007, p. 105.
25 Depozi ia locotenentului Loghin, 31 iulie 1945, în Ancel, 2005, pp. 342-343.
26 Radu Ioanid, 2006, pp. 122-123.
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89

5. Transnistria, 1941 1944

întâi în Basarabia i Bucovina, apoi pe întregul teritoriu românesc. Era 
iei finale. 

pre edintele ad-interim al Consiliului de Mini
3 iulie 1941 cu administra ia dezrobitoare :

sau 
nu- i vor putea 

exercita influen ele nefaste, a tuturor evreilor, cât i a celorlal i
1.

De i planul ini ial al mare
fie arunca i dincolo de Bug sau chiar dincolo de Urali, totu i, pentru 

-a dovedit a 
fi Transnistria.

Sub Antonescu, scrie istoricul englez Dennis Deletant,
Transnistria a fost c -260.000
de evrei 2.

Ucraina aflat între râurile Nistru i Bug. Hitler l-a acordat lui 

împotriva Uniunii Sovietice. 

19 august 1941, s-a semnat un acord la Tiraspol, pe 
Antonescu a instituit în Transnistria o guvernare de ocupa ie 

Gheorghe Alexianu, profesor de drept administrativ, a fost 

semnat la Tighina i de 

Articolul 7 al acordului con
referitoare la evrei: 

ia Basarabiei a acestor 
provincii.
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trebuie deci concentra i întrebuin a i la lucru, 
iunilor, evacuarea lor spre est va fi 

3.

Deportarea în teritoriul dintre Nistru i Bug s- urat în mai 
multe etape. Primul val, pe care J. Ancel îl nume te ,
a pornit din Basarabia i Bucovina de nord, contrar voin ei germanilor, 
la sfâr itul lunii iulie 1941. Trupele germane aflându-
Transnistria, nu i-au primit. Ac iunea s-a soldat cu peste zece mii de 
mor i din rândul evreilor. O parte au fost executa i , iar 
supravie uitorii au fost împin i înapoi pe teritoriul românesc.

Argetoianu oarele în sale zilnice: 
a au fost lua i întâi 200, apoi 

au venit militarii i au luat restul. I-au împins pe to i, pe jos cu o 
i i-au dus i mai departe peste Nistru. 

i nevolnicii i erau împu ca i pe loc. În Ucraina 
nem ii nu i-au primit i i-
drumuri în colo i încoace, nenoroci
închi i la Edine i unde sunt pe cale de a muri de foame 4.

alul 
Antonescu la 30 august, au fost reluate la 15 septembrie. Primul 

-Soroca
parte din cei returna i de nem i în august 1941. În principal evreii din 
nordul Basarabiei. 

Instruc
semnate la 11 septembrie de inspectorul de jandarmi, Basarabia-
Chi . Evreii au fost organiza i în convoaie a câte 1.600 de 
persoane. Drumul trebuia parcurs pe jos: câte 30 de km pe zi. 
Convoaiele erau conduse de ofi 5.

Era un mar al mor ii. Diminea a mul i oameni nu mai puteau 
. Ei au fost arunca

i Atachi i oameni vii, 
i pe care le-

În timpul i pe un vecin de-al meu, care era chiop 
-au împu cat pur i simplu jandarmii. Acesta a fost drumul 
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Acolo ne-au trecut Nistrul i ne-am stabilit în 
Moghilev 6.

din nordul Basarabiei. 

(Suceava i, Câmpulung Moldovenesc, .a.).
i.

La 7 noiembrie porne te primul convoi din Dorohoi.
La 17 decembrie trec Nistrul ultimele convoaie din Bucovina i

jud. Dorohoi.

în iunie 1942. 
i la 

sfâr itul lunii iunie. Au urmat apoi peste 400 de evrei din Dorohoi.
În septembrie a fost deportat un grup de câteva sute de evrei din 

Bucure ti i din sudul Transilvaniei. 
În octombrie a început deportarea evreilor interna

de la Tg. Jiu i a de inu ilor politici din diferite închisori. 
În edin a Consiliului de Mini tri din 13 octombrie 1942 s-a

Dr. W. Filderman, liderul de atunci al evreimii române, a fost 
itul lunii mai 1943. 

erau atât de la ordinea zilei încât au 
devenit subiect de cafenea. Astfel, Zaharia Stancu nota în cartea sa 

tirile. 
inut ridicat, se lansau, din surse oficioase, zvonuri: Evreii sunt de 

-a mai lansat unul, care de data aceasta
s- i în Transnistria.

Cineva vine i poveste -a prezentat 
noaptea la un evreu -a trezit din somn i-a spus: Domnule 

Ei bine omule, fii fericit! S-a aprobat. Pleci chiar acum cu întreaga 
i-

evrei în Transnistria, preo rzis, sub 
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cele mai aspre sanc -a protestat nici o fa

principiile fundamentale ale cre tinismului i ale bisericii ortodoxe.

Anul Nou nu vor fi deporta i, i mul - i
schimbe religia. Pe sub ascuns, în zorii zilei, preo ii catolici din 

- 7.

Regimul de via

Convoaiele deporta ilor intrate în Transnistria au fost dirijate 
spre centrele fixate în regiunea de vest a Bugului. Marele Cartier 
General transmitea Armatei a IV-a la începutul lui octombrie '41:

al Antonescu, 
to i evreii afla i în Transnistria, vor fi interna
de pe Bug, stabilite de domnul guvernator al Transnistriei, prin 

ilor administrative.

dispozi
8.

Ordonan
evreilor deporta i orice mobilitate spa

-i
-

mesaje, scrisori, haine sau pachete evreilor sau de la evrei9.
Deporta ii au fost concentra

înfiin ate, în majoritatea cazurilor, pe teritoriile fostelor sovhozuri. 
Oamenii locuiau în grajduri sau în cocini abandonate10.

Despre via i ghetourile din 

ei, jude ul Suceava, ca i pentru to i cei 
deporta i:

i moarte. 

fiecare diminea e pline cu 
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oameni pe care îi duceau spre tiu eu... a fost cimitir sau gropi 
comune, nu 

î i încheie relatarea Gertruda Reicher.
Oamenii nu aveau mijloace de subzisten
fost foarte mult frig, a fost foarte 11.

ti ferit de 
-am murit , conchidea Ingheborg

Goldschlagen din Siret12.

Execu

În Transnistria nu s- de a
Au fost execu -

În zilele de 22-24 octombrie 1941, din ordinul mare alului 
Antonescu, la Odessa au fost spânzura i, ar i de vii, împu ca i peste 
25.000 de evrei ca represalii pentru

-a stabilit Comandamentul trupelor române la 
Odessa. Au murit 16 ofi eri români inclusiv comandantul militar, 
generalul Ion Glogojan -ului, a fost 

În comiterea acestui act terorist, evreii, nici ca indivizi, nici ca 
organiza ie, nu au avut nici un amestec. Totu i ei au fost principalele 

La 24 octombrie, colonelul Davidescu transmitea generalului 
Macici, comandant alului 
Antonescu privind: 

Executarea tuturor evreilor din Basarabia refugia i la 
i într- i care se 

victimelor noastre 13.

Execu iile evreilor au avut loc la închisoarea ora ului, la Dalnic
un sat din apropierea Odessei i pe drumul care ducea la acest sat.

Aspectul din centrul Odessei în urma represaliilor a fost 
înfrico
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, era un ora i 24 octombrie 

spânzura ia i i împu ca i. Ora ul nostru oferea 
un spectacol înfrico 14.

Gherman Pântea instalat în func ia de primar la Odessa, la 18 
octombrie 1941, le ora ului, cu acel prilej 
i mai apoi, pentru 

e ii locuitorilor evrei din localitate. Într-
mare
sale pentru oprirea exodului popula iei evreie ti, care conform unui 
comunicat afi at pe zidurile ora
de ore .

-mi seama, în calitate de primar al ora i eu 
ia aceasta, scria Pântea mare alului, i

fiind informat c în localitate a venit d-1 gl. Macici, comandantul 
-am prezentat domniei sale. D-1 general avea 

i cerceta situa ia din Odessa. L-am
i fiind îngrijorat de situa ia popula iei, l-am
- a pentru evacuarea 

. D-l general mi-
i nici nu tie nimic de acest 

ordin. I- -lui g
evacuare neomenoas i i-am cerut aprobarea d-sale ca pe cale 

suri pentru întoarcerea evreilor în ora . D-sa
mi-a dat cuvenita aprobare.

Am plecat spre Dalnic pentru a înapoia evreii în ora .
Coloanele de mii de oameni le-am oprit i le-am vorbit ruse te, 

-a produs o gre
i la casele voastre. S-au petrecut cu aceasta ocazie scene 

sfâ -ne mâinile, hainele, 
ma inile i strigând cu to alul Antonescu, salvatorul 

ia nu a avut nici un amestec în 
i a fost 

îns re i -a spus ca ace tia vor fi 
executa i ca represalii în urma ordinului dv. Sunt convins, domnule 
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mare i informat asupra situa iei i
anume c popula ia nu a avut nici un amestec în actul de la 22 
octo i ordinul de 
represalii i oameni care nu aveau nici o 

15.

, Pântea s-
om cu sim ii, cre tinului Traian Popovici, care a protestat i

evreu16.
Totu i Pântea nu a putut salva to scrie 

J.Ancel, in 30.000 de evrei au 
fost for a

i unde se termina. 
Oamenii au fost du
Bogdanovka sosi i acolo au fost lichida i 17.

Cioculescu aflat pe 
-

descria în termeni dispera i spectacolul oferit de acest nefericit convoi: 
i sângeros 

spectacol din câte mi- (75 km. 
Odessa) unde eram în repaos cu transportul de muni
iruri de convoiuri de Evrei evacua i din Odessa, sub paza 

baionetelor române ti. Fiecare convoi de câte 800-2.000 de suflete. 
i vindeau hainele de pe ei 

pentru o pâine sau dou ie de convoi 

drum i nu mai erau în stare ie de restul convoiului, erau 
împu ca
solda ii care înso eau convoiul nu mai avea asupra lui cartu ele 

drum, în acela i scop oribil. Atunci s-a oferit spontan un soldat de la 
o unitate din localitate ca s -l substituie cu muni i a 

-4 ani. Când l-am luat la 
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i un locotenent, i
cu toate protestele mele, mi s-a administrat o lec
patriotism i românism. Aveam i nevoie de o asemenea lec ie. 
Printre deporta i mul i oameni bine, intelectuali etc., aproape goi, 

i i despuia i literalmente de popula in satele 
-i mai duceau picioarele. Solda ii 

care-i împu cau, nu- - i îndeplinesc o datorie 
grea
momente din revolu ia legio
erau patronate i executate de bestia verde, ci de oficialitate i

i poate chiar curând pe noi, cei nevinova i, la 
rândul nostru. De asemenea acte de cruzime s-ar îngrozi i s-ar 
ru i urma ii lui Gingis-Han 18.

ul Golta cu 
ile Bogdanovka, Akmecetka i Domanovka, a ezate în zona 

i nem itul 
lui noiembrie 1941 situa ia de la Bogdanovka 
improvizate la Domanovka 
cauza ii
endemice printre de inu i. La Bogdanovka erau în jur de 48.000 de 
evrei, majoritatea din Odessa, i în jur de 7.000 din Basarabia de Sud. 
Domanovka avea 18.000 de evrei i Akmecetka 4.000, în majoritate 

i femei19.
Situa

Modest Isopescu, prefectul jude ului, într-un raport adresat lui 
Alexianu
Bogdanovka a fost a ezat în cocinele de porci ale unui sovhoz. 

11.000 de jidani, scria Isopescu, sunt plasa i în grajdurile 
.000 de porci. Cum sovhozul nu mai 

le lua locul, Poli
infectându-se i apa Bugului. Pericolul întinderii unei epidemii este 
foarte mare 20.
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Izbucnirea epidemiei de tifos exantematic era
Descrierea lui Isopescu despre situa ul
Golta l-a determinat pe Alexianu

de la Bogdanovka, conchide Dennis Deletant,
a transmis verbal i personal lui Isopescu ca evreii 

ca i 21.
Masacrul a început în 21 decembrie 1941. Cu întreruperi, s-a

Domanovka.
Ac iunea s-a încheiat cu execu iile din Akmecetka. Cadavrele, în 

majoritatea cazurilor, au fost arse.
Bestialit ile române la 

Bogdanovka, Domanovka i Acmecetka, conchide istoricul englez, 
Dennis Deletant

acela de spectator 22.

ii cum a denumit J. Ancel jude ul Golta,
existau , Vapniarca, Peciora .a. cu un regim de 

La Vapniarca interna
care a provocat la majoritatea interna ilor paralizia picioarelor, 
invaliditate de care nu s-

acoperi i
în anumite 

e trase de evrei: acest soi de mâ
extermine mai repede pe interna i. Ei î i complectau meniul zilnic cu 

i frunze de copaci, coji de cartofi. Oamenii erau umfla i de 
foame 

i mizeria au stins 
vie 23.
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ii, instalat chiar 
pe malul Bugului, era înconjurat de trei 
De câteva ori au venit camioane nem e ti, care au înc i

ducându- i. Interna ii 

excremente omene ti, iar mai târziu cu cadavre omene
celor mor
reu 24.

*
* *

N-am fi supravie
peste oameni, care ne-au considerat oameni i au 
în â

Roza Schechter, supravie uitoare
a

ele îndurate 
de evrei, a barbariei i ii, este i o istorie 
a luptei pentru supravie uire i a gesturilor de omenie.

i ale vie ii politice i culturale au protestat împotriva 
i a regimului de exterminare din Transnistria; au 

exercitat presiuni asupra guvernului Antonescu pentru oprirea 

Pentru ajutorarea deporta iative individuale, în 
special din partea familiilor celor deporta i, au fost i ac iuni 
organizate de evrei i neevrei, de organiza ii interne, precum Crucea 
Ro ie, i de diferite organisme interna ionale; s-au implicat civili i
militari în termen, jandarmi i comandan

.a. au 
fost de importan uirea deporta ilor. 

i a 
unei speran ie nu 
mori, bineîn eles 
paradoxale (ajutor direct din partea unei ucrainence, bani trimi i de 

ani sau Bucure ti, chiar 
prin intermediul solda ilor români sau germani) am putut 
supravie ui 25.



99

Con a ajutoarelor, Federa ia ilor 
Evreie ti din România a declan inerea 

deporta
Pre edin ia Consiliului de Mini tri a 
Federa iei:

tin al 
Antonescu a aprobat, ca Federa
trimite oficial ajutoare în bani i în medicamente evreilor deporta i în 
Transnistria 26.

Secretar general eful Sec iei Militare
) Maior (ss.) Stelian Iamandi

Dar Comunicarea din partea Pre edin iei a venit cu ase zile 
înainte de desfiin area Federa iei. Astfel, trimiterea ajutoarelor, pe cale 

ie înfiin
ianuarie 1942 din ordinul guvernului 
guvernului. Condi iile în care ac

evreilor deporta i în Transnistria se vor depune la contul 
, la Banca Na Bucure ti, cont 1930 i ve i

înainta rec
indica
evreie ti, cursul de schimb fiind 1 R.K.K.S 60 lei.

Medicamentele se vor trimite la Prefectura Jude ului 
iile ce se vor lua de 

Direc iunea Farmaciilor din Transnistria tot prin comitetele de 
evrei.

va 
.

ii i a articolelor de menaj, 
este nevoie de autorizarea guvernului pentru export 27.

Guvernator Director
(ss) Indescifrabil (ss) Indescifrabil
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În concep ilor ajutoarele trebuiau controlate de 
i, ac ului. 

iei
evreie ti. În distribuirea medicamentelor nu se inea cont de 

ile evreilor ci de dispozi iile Direc iunii Farmaciilor din 
Transnistria. Iar autorizarea guvernului pentru trimiterea diferitelor 
lucruri însemna introducerea taxei vamale pe obiectele respective. 
A adar, aprobarea nu avea în vedere în primul rând nevoile evreilor, ci 

ile de pe urma acestei ac iuni.
Ideea de ajutorare, în sine, nu era pe placul guvernului 

Antonescu, deporta ii fiind considera i du manii i condamna i la 
.a. De aceea 

presteze acest serviciu, cu tot riscul pe care îl implica, era de 
importan

ilor pe 
i, aresta i, judeca i i condamna i.

Sunt relevante în acest sens, cazurile semnalate în 
coresponden ilor oficiale.

La 9 decembrie 1941 Inspectoratul General de Poli ie Chi
informa guvernatorul Basarabiei:

i peste Nistru primesc coresponden
i bani de la diferite persoane din Regat, pe adresa 

dirigintelui P. , anume Negher. Cazul este dat spre 
28.

Din acela
din Bucure ti
deportat i -Gorod. 

uster29.
La 20 martie 1942, organele represive din Ia i, l-au identificat 

pe locotenent colonelul de r Ion, originar din ti,
jude ul Boto ani, care avea asupra lui mai multe scrisori i suma 363 

ilor la Moghilev. Ofi erul a 
fost arestat i predat Cur ii Mar
judecat i condamnat30.
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La data de 4 mai 1942 au fost înainta i spre judecata Cur ii 
Mar iale, frunta ul Fundeanu Victor i sergentul Pascu Iosif, ambii din 
legiunea de jandarmi Moghilev i evreii Teitelbaum Samuel, dr. 
Brecher Isac, Rudici Iacob i Weiner Meier, pentru vina de a fi fost 
implica i în expedierea i a unui transport de 

de câte 1 000 kg fiecare, 
con inând alimente 
sentin i vinova i de complicitate 
au fost trimi 31.

Printre cei care au venit în ajutorul evreilor deporta i a fost i
preotul ortodox, Petre Gheorghe, repartizat ca misionar în 
Transnistria, la parohia Sarovo, inutul Golta.

deporta i: Crivoi Ozero i Trei Dube
frontul Crimeea, pe ruta Bucure ti Odessa Golta Zaporoje, 

Gheorghe
Ciurescu, au venit în ajutorul evreilor aducându-le de la familiile lor 
din i bani i ducând din partea deporta ilor scrisori. 

ile transnistrene l-au dibuit pe preot, l-au arestat, i-au 
perchezi ionat casa i l- a Cur ii Mar iale din 
Tiraspol 32.

Preotul Petre Gheorghe i între popoare
în anul 2004.

Transportarea coresponden ei clandestine din Transnistria era 
iunea de 

pedepsire a evreilor sluje te exponen ii regimului 
antonescian se fereau de informarea opiniei publice despre regimul 
impus evreilor în acest uria ii.

prohibirea po tei clandestine în Transnistria .
Articolul 1 stipula:

i distribui, sau 
vor transporta, sau vor distribui obiecte de coresponden
valori ori colete, intrând în monopolul statului asupra po tei, destinate 
locuitorilor de dincolo ia se face din 
Transnistria, vor fi pedepsi i cu închisoare corec
la cinci ani.
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ionar public sau militar 
33.

Coresponden a dintre evreii deporta i
numai prin oficiile Centralei Evreilor din România, pe tabele 

i totu i coresponden
ajutoarelor a continuat.

În martie 1943 Direc iei a înaintat la Curtea 
Mar
se scria:

i indivizi ca militari afla i în 
concediu, func ionari, în majoritate din Bucure ti, în baza unor acte 

carnete de func ionari modificate, reu esc a se introduce în 
i pentru care 

aduc scrisori i în unele cazuri i bani 34.

Într-
administratorului unei ferme de stat din Acmecetca care îndeplinea 
rolul de curier între evreii deporta i i coreligionarii lor din 
Bucure ti35.

La 13 octombrie 1943 a început anchetarea preotului, numit 
Co ereanu Marin protopop al jude ului Ananiev, pentru vina de a fi 
adus bani i scrisori evreilor afla i în Transnistria36.

Dintr- Subinspectorului General al Jandarmeriei 
Odessa ia Siguran ei 

te numero i
i scrisori pentru evreii din 

Sebastian din 
Bucure ti prins cu bani i scrisori aduse pentru evreii din Transnistria 

Centrala Evreilor are o mul ime de curieri prin care 
trimite bani i scrisori , se cere identificarea persoanelor37.

A
Transnistria s- i. Cu 
timpul s-a putut crea o re ea de curieri relativ corec i, organiza i i
supraveghia -au trimis ajutoare periodice 
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urat un comitet de 
ini 41 din Berthold Sobel, Salo Schmidt,
Sumer Wolf, av. Kiva Ornstein, inginerul român Traian Procopovici.

atunci 200 000 $, bani folosi i pentru ajutorarea deporta ilor. Banii au 
fost trimi i în Transnistria prin intermediul curierilor neevrei38.

ti n-au venit doar din 
partea evreilor.

Scriitorul Emil Dorian
în numele Funda iei Prof. Gerota, fostul na ionalist i

anticarlist, familia a donat suma de 6 000 lei lunar pentru 
între inerea a doi copii evrei din Transnistria, înso ind banii cu o 
scrisoare în care expune i 39.

Pornind de la acest exemplu, Emil Dorian
început subscrierile cre tine pentru naufragia ii din inuturile foamei i
mor ii. S- de cele 
ce s- it la marginea ionaliste i
europene 40.

Avea dreptate Emil Dorian. La 24 februarie 1943 Prefectura 
Poli
prin ul Barbu tirbei a acordat evreilor deporta i în Transnistria o 
subven ie de 200 000 lei. i la Berlin. Nu se tie 

ul a mai repetat dona ia41.
-l

i deporta ii în Transnistria 
situa ia lor a devenit totu i peste hotare. A

monseniorul Andrea Cassulo, reprezentant al Vaticanului 
la Bucure ti, la 3 martie 1943 cere aprobarea Ministerului Afacerilor 

ilor civili nearieni (desigur 
era vorba despre evrei n.n.) dintre care unii s-

Dintr- la 21 decembrie 
ilor civili suma 

1.353.000 lei42.
La ac iunea de ajutorare a lui Andrea Cassulo i

ajutoarele venite prin intermediul Crucii Ro ii Interna ionale.
Cazurile enumerate au rezolvat desigur doar situa ii par iale. 

-
suficiente nici atunci când au intervenit organiza ii interne i
interna ionale precum Crucea Ro ie, sau chiar organiza iile evreie ti, 
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-a trimis 
echivalentul a 4.000.000 nici în 
condi însu i guvernul a 

utorarea i umbrelor 
înghe ate 43.

*
* *

semnificativ în acest sens cazul plutonierului Anghel Constantin din 
na, care înso ea un grup de evrei 

transfera i în Transnistria. La data de 2 septembrie 1942, el este 
denun at de Inspectoratul Jandarmi Chi , Inspectoratului General 
al Jandarmeriei pe motivul:

- ii, 
iar subofi erul în timpul transportului s-a între inut cordial cu ei în 

i s-a

permi ându- - iunilor 
date.

na a pedepsit pe 
plutonierul Anghel Constantin

44.

Inspector Jandarmi Chi
Col. (ss) T. Meculescu

*
* *

Au fost 

Ac
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moartea. În iunie 1942 a intrat în vigoare ordinul efului de Stat 
Major privind împu
ghetoul sau Transnistria. Conform dispozi iilor trebuia: 

efilor evrei de colonie, sub luare de 
ca

iile ordonate.
i de fiecare colonie câte un evreu care a fost prins 

45.

Totu
de evadare din partea unor evrei cu sprijinul unor neevrei.

Dintr- iei Generale a Poli iei din martie 1943 

ul cu termen redus La iu Aurel din
Ofi i frt . Constantin din Batalionul 3 

, ambii afla i în concediu, reu ind a trece în 
Transnistria prin punctul Tighina au venit la Moghilev, de unde au 

i pe care i- i pe o 
e -i

trece pe to i prin 
Frt Constantin a mai reu it a trece în 

februarie 1943, în unire cu comisarul Popescu Gheorghe din 
Bucure ti, familia evreului Edelman
pe care i-a plasat în Bucure ti, str. Bibescu
tie) în schimbul sumei de lei 70.000.

În ziua de 12-13 marti i, cei doi osta i au 
fost prin i în gara Smerinka Transnistria i cu actele dresate s-au 
înaintat Cur ii Mar iale Tiraspol 46.

La 18 octombrie 1943 un Raport al Legiunii de Jandarmi Golta
ia Ordine i

Siguran
, voiesc i ace

i ace tia tot cu ajutorul ceferi tilor i întru-cât au posibilitatea ca 
de la 
binevoi i într-un alt ghetou din raza 
jude
locomo ie 47.
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A salva un semen în acele vremuri nu era numai 
un mare risc, 

Marius Mircu

Scriitorul Marius Mircu se referea aici la destinul lui Valerian 
Beleca. El n-
Gura Humorului, evrei: pe oferul Herman Geller, pe 
func ionarul Her Her covici, av. Albrecht Capise, cu familia i pe 

rian 
Beleca a fost denun
descindere în locuin

i. Au fost du

cei doi evrei au fost împu ca 48.
În 2005 lui Valerian Beleca i s-a decernat, post mortem, titlul de 

Drept între popoare .
i

a - i destinul: unii cu 
demnitate, al ii cu resemnare, iar al ii cu speran a
totu

*
* *

Fapte ce nu trebuiesc uitate

Bianca Idel în povestirile ei despre via
Prodan Gheorghe din Bucure ti care 

.
reu

mâncare i câte ceva i a i care au ajutat 
conchide Bianca 49.

i o zi neobi
-una din zile prin colonie a 

i din acel pluton s-a desprins un 
om i s- tia ce s-a
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întâmplat. Acel om i-a dat arma altui soldat 
meu zicându- . Evreii 

-au gândit cine 

la Vama i nu la problemele pe care le aveam la argorod 50.

psihologia deporta
a a

- i eze prietene te, a însemnat pentru cei 
de fa ei de via

Dar Sarina nu a uitat nici de preotul Agapie din Câmpulung la

sfin
întoarcerea ei din deportare.

În banale dar care în contextul 
Transnistriei au trecut din banalitate în excep ionalitate se înscrie i
povestea Liviei Novi Kessler

a Transnistriei:
i o -

om care pescuia cu undi a. M-am uitat mult timp la el. Era înalt i

- i. 
Vorbea române

i mi-a dat un pe te. 
-l vreau. Ia- -l i du-l la 

mama ta. De i mi-era groaznic de foame am dat iar din cap: nu 
- i pentru prietena mea Sofi, nu-l

vreau!
Liviu s-a uitat lung la mine, i apoi mi- te. I-am 

luat pe amândoi i am fugit.
Acum stau 

chema Liviu. S
nume? Sau era pur i simplu un om bun i generos? Da, chiar i
acolo, chiar 

ini .
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Oricât de rare au fost episoadele mai sus evocate, ele nu 

acolo unde sunt oameni, mai poate supravie ui i omenia.

*
* *

Nu to i comandan ii au fost zbiri

Au fost i comandan i, care în condi iile lipsei de omenie ce s-au 
impus în rela iile cu evreii deporta i în Transnistria, i-
demnitatea i au tia au 
fost evrei. Un astfel de comandant a fost ,
originar din jude ul Suceava, ajuns în condi
comandant al Chesturii municipiului Tiraspol.

numit în func ia de comandant al Chesturii, I.D. Popescu a primit 
sarcina s .000 de evrei, aduna i de nem i
din zona frontului i concentra i în ni
absen
concep ia sa de jurist orice execu

fost numit comandantul Chesturii Municipiului Tiraspol
calitate a creat un 
care i-a salvat de la moarte. Despre regimul instituit de el în acest 

ii date de supravie

Astfel supravie uitorul ternhell
sale a ajuns i la Tiraspol

noi. Spre deosebire de situa ia din alte ghetouri 
ti nu s-a muncit. 

Interna ii beneficiau de bilete de voie putând merge liber în ora
i

i pe cei de 50 de ani. Când în alte ghetouri era o teroare
D. Popescu ne-a adunat cu ocazia 

i ne-a , spunându-ne 
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plâns 51.

Despre atitudinea colonelului -Poiana ,
prefect al jude i Tulcin scria în termeni elogio i
inginerul Schmiel Jägendorf, care a reu

ilor române ti pentru repunerea în stare de func ionare a unor 

deporta i, salvând astfel via a a mii de coreligionari.
Jägendorf a -i mul

comportamentul lui omenos trimi ându-i o scrisoare de recuno tin
31 mai 1946.

Europa, pentru a-mi putea exercita în sfâr
calvar de opt ani, îmi este o datorie, de onoare i pe 

i în i
dvs., de prefect al jude
meu, cât i în numele a celor zeci de mii de evrei, care au fost 
deporta i în Transnistria locuind l umirile cele mai 
afectuoase.

În calitatea dvs. de prefect al jude , un jude în

supravie i demonstrat întotdeauna 
-a- i

ilor superioare, 

e

suferin e calvarului nostru, ci s- ureze situa ia

Pute , care, -am 
spus, a
fost singurul jude din întreaga Transnistrie unde nu au existat 
execu i de unde nimeni nu a fost deportat peste Bug, ceea 
ce ar fi însemnat o exterminare sigur i

, dvs., pentru umanitatea i
în elegerea fa ele noastre, a i fost mutat disciplinar la 
Tulcin, continuând acolo totu i de a ajuta pe cei lovi
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Fa
satisfac i, mul umirile mele cele mai 
sincere, asigurându- e
S.U.A.
Cu cele mai bune sentimente, atît pt dvs. cât i pentru familia dvs., 

52.

Domanovka, poveste te o istorie emo
Lascu care i-a salvat via a.

Î rii mele in Transnistria, la Domanovka, am 
reu it s trimit o scrisoare unchiului meu, la Gala i
era strict secret de stat existen
Domanovka i Bogdanovka. Unchiul meu nu cuno
ocat de soarta mea imediat mi-a trimis prin po

Aceasta a ajuns la Comandamentul Militar de Jandarmi. Nu tiu cum 
s- i ofi eri superiori români 
i germani i m-au

a durat foarte mult, fiecare punându-
pumnii .
N- a,

i ceea ce a ie it de sub piele mi-a acoperit ochiul. Luni în 
ir n-am voi mai putea vedea cu 

el. Mi-
care n-am 
care exista o pivni i cu cizmele m-au aruncat jos. Pivni a avea 

topeau -a ajuns 
-au scos de acolo. În acest timp 

au fost descoperi i jandarmii care mi-
Gala -
ar fi fost implica i jandarmii, m-ar fi executat pe loc, a a ne-au trimis 
pe to i la Golta [în 1942], unde era forul lor superior i unde cazul 

-au citit decizia care a fost 

Golta, unde urma a se judeca i jandarmii. 
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, cel pe care îl cuno tea unchiul meu, a 
fost acela care m-a preluat la Golta. M-

-
a unul din 

aveam 
decât piele 

unchi ofi -o
i acest Lascu m-

tiu croitorie. I- tii croitorie! Cum nu tii? tii! Feti a
i au zis: 

condamnare .
Ni s- i feti sacoul, 

i ne- 53.

Paul Schweiger,
episod din via
Ajuns la Odessa

cu sediul în capitala de atunci a 
Transnistriei, familia Schweiger împreun i au cunoscut în 
persoana comandantului tipografiei un om pentru care evreii nu erau 
sub-oameni. Salutând pe cei veni i în tipografie, spre deosebire de to i
ceilal i ofi eri români, li s- domnilor i
doamnelor . În condi
normal, constituia un eveniment de excep ie. Dar nu doar atât; 
comandantul s-a sim iile în care noii veni i
vor locui i vor munci i salariile de care vor putea beneficia. Acest 

i, fie i pentru scurt timp ca la ea 
ile militare române

din Odessa, comandantul tipografiei a d

*
* *

uit
celui care a fost Sabin Motora, ofi

i Vapniarca, persoana 
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care a reu a a 600 de evrei, 
i i femei, tineri i vârstnici, fo ti interna a

Vapniarca. În condi ,
Tg. Jiu a evreilor antifasci ti deporta

ti
ile germane în retragere 

executa i. Lupta lui Motora pentru realizarea acestei performan e este 
, i el supravie uitor al 

Eclipsa.
Grupul cel mare, plecase spre Tiraspol

i de transferare a interna
a ii trupele 

predarea grupului de interna
i noapte, la orele 24, i podul care lega Tiraspolul 

de ora ul Tighina iar 
în acest caz li se va interzice traversarea.

În aceste condi
majoritatea interna
Grosulovo la Tiraspol, colonelul Motora a ordonat încolonarea i un 
mar fortat spre podul de peste Nistru. A a a avut loc mar ul aproape 

i al celorlal i interna i, i
ei lipsi i de puteri, aproape la fel de neputincio i, flanca i i

interveni cu for a armelor.
Coloana interna ilor a trecut podul peste Nistru când de partea 

colonelul Motora 54.

Lui Sabin Motora i s- Drep i între popoare ,
post mortem, în anul 1983.

*
* *

A adar, au existat i gesturi de omenie în Transnistria. Ceea ce 
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au fost trimi
acolo de frig, de foame, de tifos exantematic i nu în ultimul rând prin 
execu
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VII. Proteste i interven ii ale unor reprezentan i ai 
clasei politice române ti, înal i clerici, etc.

Reac ia unor reprezentan i ai clasei politice,
înal i clerici, diploma i

te o cre tere în 
ee ce damnau 

evreii a produs o anume în elegere fa îndreptate 
împotriva evreilor.

Scoaterea unui segment din popula ia României, în afara 
protec iei legii, pentru singurul motiv al originii lor evreie ti nu a 
stârnit opozi ie.

in entuziast-
ionarea -fie erau primite în 

vremii, în care antisemitismul ocupa un loc central s-a dovedit mai 
puternic decât valorile europene, cu obâr ia în generoasele principii 

i majoritatea intelectualilor, liderilor 

a zisa gravitate a problemei evreie ti de care 
vorbeau reprezentan i ai tuturor direc iilor politice-sau aproape toate-
regele Carol al II-lea, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 

preo i de ti, etc
La un moment dat, în fa a cre terii în amploare a programului 

antisemit, în fa , unii oameni 
politici, diploma i sau clerici vor lua atitudini ostile proiectului politic 
de eliminare a evreilor. În special solu ia
prin Ia i, Odessa sau Transnistria, au trezit dintr-o anume 
indiferen o parte a clasei politice.

i
numeric minoritare în cadrul clasei politice- ie a fost 
la unii, relativ târzie 
opera
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Tocmai, din acest moti
ii la 

ti, patronate de statul român. 
Fire i protestele venite din partea unor 

i, în prima

19.000 evrei din ora ul pe care îl conducea.
ile din elita pol -au implicat ceva 

curaj ale lui Iuliu Maniu, liderul Partidului Na ional i
fire te, al reginei-mame, Elena.

Cele mai multe demersuri au fost pentru renun area planului de 
de exterminare naziste.

Ac i politice în favoarea evreilor îl 
i d seama de poten ialul

opozi ionist al aces i rapoarte privind 
activitatea acestora. Antonescu era con
planul politicii interne române ti, iar pozi ia fa

Aceste interven ii au o importan e te problema 
a

i civile române
totalitarismului fascist.

lui Traian Popovici iului în anii 
1941 -
mondial.

i în octombrie 1941 (Extrase).

- i are încredin ate 
totdeauna destinele sale în mâinile celor chema i. Evenimentele în 

i în fruntea 
treburilor ob te ti.

urare 

ilor executori chema i a 

Traian Popovici, doctor în drept (1892 1946).
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elor ce pot 

i unii i al uit, 

...

Sub guvernarea lui Al. Rio anu s-
,

nicie, interzicerea de a face comer ,
i i predarea valutei. 

Sanc
-au cla ii 

omene
nu tiu*

posibilitatea de a- i bate joc de ei i a împins pe mul i la a se deda la 
acte de brut uit dreptul celui mai tare de a lovi în cel 
mat slab.

ii municipiului era dl. dr. Octavian Lupu-Strejac,
un mult mai bun român ca mine.

Pers

militar.

vorbesc într-o audien anu, asupra 
problemelor evreie
delimitarea unui cartier de ora -i dea destina ie de 
gheto. I-am expus punctul meu de vedere net i i-

ene, i-
i din ora în 

ii cu 
aliura lui de ora occidental refuzând sub aspect edilitar o astfel de 

* Bucovina au fost obliga
sedin ia Consiliului de Ministri la 5 august 1941, fiind 

-a a 4-a prin Ordinul Marelui Cartier General nr. 3303 din 
7 august 1941 (ASRI, dosar 40010, vol. 114, fila 202).
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Rio anu mi-
edin ie i zilnic asaltat la 

am ghetoul . Larg cum era el în vederile sale europene, 
mi-a dat dreptate a pre edin iei
lini ea ora ul a jidan, 

în Germania o 

pentru ca la fa a locului, la Lublin, la Cracovia, la Frankfurt pe Main, 
*.

-mi ardea de 
excursii pe la ghetourile din Germania a
guvernatorului se agravase, problema înfiin i

11 octombrie, 
în procedura de deportare i nu a luat fiin

I-am atras aten ilor ce nasc din purtarea 
i siguran
ii, mereu prilej de 

a veghea la paza siguran ei individuale. Am a ul moral 
i anarhic care va cuceri strada or de asmu

a evreilor, va reveni 
singur mai târziu.

Sub Rio anu mai mult 

urma unei opera iuni nereu ite la 30 august 1941. Cum ar fi evoluat 

atea de suflet care îl caracteriza. 

voia a-l face culpabil de cele câteva autoriza iuni date de el unor evrei 
i tea.

ei lui Rio anu
secretarul 

administrative i ca loc iitor de împuternicit al 

* a acestor ghetouri în interviul 
acordat ziarului Bucovina din 27 august 1941.
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. Fost secretar general al 
Ministerului de R alului, originar din Arge
i chiar din acela i ora Pite ti ca i Mare alul i ca i Vice-

Pre edintele Consiliului de Mini tri.
Generalul Calotescu oferea toate garan

Nu aflasem de prezen i i nici nu m-am prezentat 
Domniei Sale în audien a de rigoare. Simplu, nu fusesem pus în 
cuno tin

punerea mea în conflict cu prezumtivul guvernator. Am fost chemat 
abia a doua sau a treia zi, când întreaga func i celelalte 

-i fie prezentate. împiedicat de vizita unor înal i
i Mitropolie, am lipsit 

formalitate.
Nu ascund impresia ce mi- t-o când l-am cunoscut. A fost 

foarte atent cu mine, m-a ascultat în expunerile mele, le- i at în 

bine inten ionat
mi-a spu

ine a ne 
uita unul în ochii celuilalt, pentru faptele noastre .

pentru a fi fa ele i convorbirile ce le avea cu diferi i
i, eu 

îndeplinind deseori func
începe contactul meu cu generalul Calotescu.

, un interviu cu privire la 
ile municipiului

i criticam singur 
anomaliile ce cream prin acordarea de locuin e în rezolvarea miilor de 

primar oricât de sincer ar fi - ii sale. 
ilor de un 

enorm val de existen - ul 
ii de locuin

numai la centru i la mobilier luxos. Rema ii nu se 
i avea poate 
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explica ia în tendin
a Bucovinei.

cabinetul militar, care îmi spiona fiece pas. Am dat generalului 
explica -i aten
ace ti noi veni i cu atitudinea lor 
provocatoare, în a ne da lec ie de românism.

Îmi rezerv durerea de a le închina un capitol aparte acestor 
improviza i colonizatori, cari au creat în Bucovina o ambian
grea pentru guvernarea ei.

lui Rio anu i învestirea generalului 
Calotescu

ii cabinetului militar.
-un ritm de 

cas
medicii evrei având dreptul 

numai la consultarea pacien ilor coreligionari închiderea accesului 
pentru copii i tineretul evreu la colile publice i interzicerea 
func
Interzicerea la ghi i po

i

moarte, de aparate de radio, ma ini, etc. Scoaterea for
chiar 

ie.
Rechizi i alte 

întreprinderi ale statului sau particulare, cu plata unei sume minimale, 

Interzicerea accesului în pie ele de aprovizionare. Limitarea circula iei
la numai trei ore pe zi între 10-13. i câte alte îngenuncheri, de cari 
nu-mi amintesc.

i Curtea 
Mar omânii de bine 

i în fa
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exempla trahunt, încep i al i în toate 

i
ie, dar de umanitate, eliminarea evreilor 

din spital i sanatorii. Culmea o constituie eliminarea din Casa de 
aliena i a nebunilor chiar i celor furio i, i cazarea lor într-o
promiscuitate, într-un hal i într-o

te creierul atâtor factori 
i îi face complici la 

ru de ni te incon tien i în istoria neamului nostru.
E straniu cum de evreii au rezistat tuturor acestor icane, 

un act cu caracter de sabotare, nici un murmur. într-o resemnare în 
- i purtau ca ni te 

În cari rezidii umane î i are 
refugiu suferin

i eanul evreu p - i
iune, unde i se 

recunoa te chinul foamei, dreptul la pâine i la via te 

ajutoare minime, unde nu este brutalizat a
i în templele antice, por ile îi stau 

- i odihni 
i încurajare. Primarul le-a

cu vârf 

intrat pe mâna directorului propagandei i
care era oficiosul ioase la 
adresa mea. Popula
Traian .

tiin

oglindi cândva ii
neamului meu.

Nu pentru mine reclam onoarea de a fi fost om. O reclam pentru 
întreg aparatul func - it 
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sim irile i care, sub conducerea mea, nu s-a pretat la nici un act de 
josnicie i s-a dovedit a avea suflet.

nu a evacuat pentru neplata chiriei pe nici un evreu 
func
dup te.

- -i
-am pus la 

dispozi ie situa iunea mea de primar pentru a nu- i, dar 
- -

domnule cu demisiile d-
nu-
te înlocuiesc . i totu -au 
re inut nenoroci -au re inut bucovinenii 

i
i.

Fa ânt, nici o aluzie de ceea ce se punea la cale.
Dar din culisele cabinetului militar se strecurau în 

zvonuri cari de cari mai alarmante. Interesant cum evreii care erau cel 
mai bine informa i i îngrijora i cer eau la mine salvare. Dispera i î i
anc

În una din zilele lui septembrie, cred 29, am fost chemat la 

guvernatorului erau de fa ii i reprezentan ii Serviciului de 
siguran i un emisar al Siguran ei generale în persoana 

locotenent, subdirectorul de mai târziu al siguran ei generale.
Guvernatorul mi- -

elege rezolvarea ghetoului. Am expus pe larg 
specificul evreilor din Bucovina, cultura lor, contribu ia lor la 
ridicarea ora ului sub regimul austriac, aportul lor în domeniul 
comer ului, industriei, meseriilor, al medicini, al artelor i al 
magistraturii, precum i în câmpul altor îndeletniciri intelectuale. Am 
relevat în special contribu ia lor sub regimul românesc i voin a lor de 
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asimilare, am disecat curentele vie ii lor politice, eviden iind 

ilor ca i a defectelor lor.
În concluzie, eram împotriva ghetoului. Temându-

eram con t în minoritate cu vederile mele, am 
-i înainta un 

proiect de gheto a a cum l-a accepta ca primar al Municipiului. 
i germanii împing prin consultan ii de la lega iune, 

la solu i cum într-o conferin

un proiect pe care îl preconizau ei, ca rezumat al discu iunilor purtate, 
i-
i probabil i cu altele la Bucure ti, pentru a le supune, spre 

examinare, mare alului. Eram încredin
meu, mai

alul ar fi dispus la îndulcirea 
i

fiind problema ghetoului, care obseda oficialitatea i o cerea strada, se 

-mi trecea.
Zece zile de lini uirii furtunii.

DEPORTAREA
...

i
fost ridica i în 

, Vijni a i i Lujeni i îmbarca i cu 
destina tirea de 
opera i
i Suceava.

i din casele 
lor, strân i i înspre punctele de adunare, pentru a fi 
îmbarca i în trenuri, cari a teptau sub presiune. Opera ia ar fi fost 

i prefec i
de jude

inut în prosta ie pe to i oamenii de bine. Interven iile 
frunta ilor din jude area unuia sau altuia pentru 
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care intervenea protestul popula iei, se 
eau din comun 

fost ridica i oameni de valoare cari î i câ ,
oameni cari i-au avut un rost în via a lui. Ridicarea s-
cru i numai la interven ia chiar a Prefectului. 

ele frunta ilor autohtoni nici nu erau luate în considerare.
Î

unde guvernatorul Calotescu mi-
ia

i pentru ca la îmbarcarea ei în 

i. în acela i timp am aflat i

în seama statului, în siguran e, 
ridicarea obiectelor de valoare ce le-ar avea asupra lor, schimbul 
banilor, apoi îmbarcarea în trenuri de câte 50 vagoane, cu plecare sub 

ti, pe 
Nistru, irea lor în jude ele Transnistriei.

i ajuns, domnule guvernator? , la care dânsul îmi 
? E ordinul Mare alului i aici sunt i delega ii 

Marelui Stat Major . De fa r, marele pretor al 
Armatei i un domn lt. colonel Petrescu din Statul Major.

intra i ie ea cu rapoarte i acte la semnat.
- urat între noi, pentru 

-
avut ie iri violente recunosc pu in uzitate între un primar i

alului.
I-am atras mai întâi aten

- ele ce decurg pentru 
ional, i-am le ce le vom 

întâmpina la conferin a
areopagului popoarelor civilizate. N-am cru at nici un argument, 
pentru a-i dovedi enormitatea pasului ce e pe cale a-l comite. Am 
vorbit de umanitate, de omenie, de blânde ea tradi

ine. Am evocat toate virtu ile 
e ti, am înfierat sadismul rasial. Am evocat toate virtu ile 
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Spaniei care nu poate terge din istoria ei, prigoana împotriva evreilor 
de la 1492, sub Torquemada. Textual i-
guvernator, revolu i
libertatea, a costat numai 11.800 victime, pe când d-ta trimi i la 
moarte în pragul iernii peste 50.000 de suflete
înspre generalul Topor i colonelul Petrescu, i-
vor instala peste câteva zile la Dragomir Nucilescu i- i vor freca 

-
guvernatorul unei provincii ce i-

ti via
-mi 

i- i. Mai ave i timp. Lua i
contact cu d-nul Mare al i ruga i-l
renun e cel pu . Vorbeam 
numai eu ca un inspirat i tremuram de emo ie. To i în picioare. La 
birou asculta împietrit guvernatorul, rezima i doi. 

acestea le spuneam i eu domnilor, am aceea -nii sunt 
trimi i a
gândesc . Î

- - i plivesc 
i d-ta te opui? . I- -nule

-o plivesc singur, iar în ce prive te istoria nu o vor 

tuturor popoarelor, vom scrie chiar noi 
. Atunci 

singur, la istoria tragediei ce s-a consumat.

Ionescu. Negru la fa i frânt suflete
to -o faci d-nule general. E 

. Guvernatorul a 
ezitat i i-

Când am ie
generalul Ionescu -am 
refuzat categoric, le-am cerut ordine scrise, dar n-
Închipuie te- i, n-au o iuni se fac 

-l
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convingem pe Calotescu ine. De altfel 
-am scuturat noi con tiin

prânz .
-ar 

-l
Aici, în cabinetul meu plin de frunta i,

cari a teptau crispa salvator. Ora ul era în fierbere. 
ti i vestea 

de mine, a fost impresionant. Mi-au mul
pentru ei, mi- i vor aduce 
aminte de mine, ca la singurul om care a avut în elegere pentru 
durerea lor i i de pomenirea 
mea. Au plecat din biroul meu podidi i de lacrimi, ca la prohodire.

te de moarte a cuprins întreaga 
func i area mea, descifrase tragedia ce se 
punea în mi care. La to i le era con tiin -a fost unul care 

i recuno tin a mea, pentru 
solidaritatea lor cu mine.

epuizat, îngenunchiat suflete te i fizice
martor la tragedie, m-
comunicat intimilor mei. To i m-

e, 

itate din parte-mi a-
tocmai în ceasul lor de expiere i

ie de icane i alte coborâri morale. Nu 
-am ascultat sfatul 

Drumul suferin ei

Diminea i
i, priveam de pe fereastra 
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i nu-
a ferestrei, un prohod întreg de omenire în 

pribegire. Mo negi ajuta i de copii, femei cu prunci în bra e, infirmi 
târându- i trupurile schiloade, to i cu boccele 

ternut, 
boarfe, haine, se îndreptau în pelerinaj mult înspre valea de suferin
ora ului, înspre ghetto.

Mi-am dat seama câ s-a pus în mi care roata nenorocului lor.
M- i m-

i lacrimi, unele 
curgând iroaie, altele uscate pe obrajii de suferin
prelingându-

arcul ei de poticnire.
-

ionari cari 
din ordinul i la dispozi ia Directoratului 

i sigilarea 
locuin i în 
asisten a organelor de poli ie, repartizate pe cartierele ora ului.

Am în

nedormit i impresionat, mi-a comunicat cele întâmplate, punându-mi 

guvernator, unde i s-au înmânat ordinul de evacuare, programul 
strângerii evreilor în gheto, încuno tiin
evreilor, regulamentul asupra func i ordonan a 38 a 
Guvernatorului.

Mi-a povestit cum s- i mi-a
relevat cu ce punctualitate 
obliga iunile ce i-au fost impuse.

iunile i când am cetit în 
regulamentul asupra func oului: iona 

ele vor func iona prin grija ei, am 

aprovizionarea cu pâine, alimente 
stagneze. Acesta era de -l rezervase 
providen a, prin grija cabinetului militar.
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Numai cine cunoa te topografia ora i - i
tiin are , ce minima 

por drept gheto, în care popula

oameni ca într-
popula ia cre arc îmi apar ine de 
atunci 

i mai mul i
i în coridoare, 

poduri, beciuri, oproane 
condi

ul era în suferin
-i distruse. Un miros de sudoare 

cartier, diferen iindu-l de restul ora ului. Exact mirosul concentrat al 
unui une verde. E de mirare cum de n-au 

ul întreg.

i de lemn la ie irile lui principale i

Nu - mulsoarea 
ilor. Ghi ionale, au 

fost înfiin ate pentru schimbul obligatoriu al valutei na ionale în ruble, 
pentru ridicarea valorilor, a bijuteriilor i altor obiecte de valoare.

E straniu cum de o institu ie a i prima institu ie
- ii care a 

contribuit la prestigiul valutar al 

-au pretat i radioasele personagii cu nimb 
în societate, i cari au dat corolarul de ru ine întregii opera iuni. Cu 

i 4 din regulamentul asupra ghetoului sunt 
categorice în
autoriza ie a guvernatorului, totu i nimeni nu 
dispozi ii i de a doua zi, se pune în mi care un pelerinaj înspre gheto, 
de femei din toate straturile sociale, de cunoscu i samsari intelectuali, 
cunoscu
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i profesiunile sociale, hiene cari adulmecau cadavrele suflete ti ale 
acestor nenoroci i.

sau cu prim
asupra lor mai de pre , ca monede de aur, bijuterii, pietre scumpe, 

a , fa e aveau de spus 
.

Traficul de influen

aceste bunuri, de a le feri de furt, de luare cu for
a familiilor sau cunoscu ilor 

i în 
Indivizi pe cari nu i- ii curg din toate 

unghiurile 

-a întrecut pe 
toate. A fost cea mai ru

om, e de 
necrezut.

ionare preconizat 
i nu celui de eliminare, preconizat de mine, în 

amintitul proiect de gheto de la 29 septembrie.
- cru e

de ru inea cu care ea s-a tradus în fapt.

Selec ionarea sclavilor albi

guvernator la o conferin
persoane: Directorii generali 

din fruntea diferitelor departamente, Primul Pre edinte al Cur ii de 
Apel, Procurorul General al Cur ii, comandantul militar, eful 
Siguran ei publice, Prefectul jude ului, delega ii Marelui Stat Major, 
Directorul Cabinetului militar i Primarul.
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Aici am fost pu -Guvernator în cuno tin
i

-
Guvernatorul ne- i a formula 

pro ii au evadat de la 
început Primul-Pre edinte i Procurorul General al Cur ii, pe 

iunea Ministrului de resort de a 
participa la conferin e cu astfel de caracter ra trebuie 

i cele 
administrative.

amestec nici direct, nici indirect. A fost departe de toate pasiunile cari 
s- i
tratament ca fiecare justi iabil, întocmai cum l-
nici o deosebire. Justi

i au aprobat sau au 

protesta împotriva unui atare 
act, cu consecin e în istoria unui neam.

i i cari to i sunt în 
via -a acordat cuvântul, ridicat în 

în lumina vremurilor pe 

meritele vii ale lor, contribu
economiei - i

i în numele meu personal, cu calitatea de primar al 
municipiului, am protestat împotriva acestui act.

Am cerut gra

cre tinismului. Am cerut cru area pentru cei jurui i culturii profunde i

recuno tin a de la neam, pensionari, ofi eri, invalizi. Am cerut 
mae trilor, în toate ramurile de industrie. Am cerut, în slujba 

ii, exceptarea medicilor. Am cerut pentru opera de 
reconstruc ie, ingineri i arhitec i. Am cerut pentru cinstirea 
intelectului i civiliza iei, magistra ii i avoca ii.
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i nu int - i cu cari argumente am 

expunerea mea i de fa i n-
cei cari, prin prisma considerentelor de mai sus, au binemeritat 
recuno tin
maximum 100-120 persoane.

edin a, fusesem tacit ostracizat i de 
. Cu sentimentul de înjosire, prin atitudinea 

palatul guvernatorului, în suflet cu satisfac
parte de la pieire.

uiau obiectivitatea i impar ialitatea alegerii. E 

tergere sau obiec iune.
Între timp se scurg zilele de 12, 13 i 14 octombrie, cu 

Intimii mei tiu 
încruci i

ez indirect voin a Mare alului pe 
-l cuno team i care era a a de departe de Cern i.

-
amiaza zilei de miercuri 15 octombrie, mare alul Antonescu în 

it la o retu are a 
a de la evacuare, a unui lot de 

ia în conferin i asupra 

A a s-a ajuns i
i improviza ilor 

-amiaza zilei de 15 octombrie, pe când a teptam 
i consulul general Schellhorn în

anticamera guvernatorului, se deschide u a de la biroul lui i maiorul 
-nul Guvernator a 

întrebat de d-
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-nul Mare al, 
i

ionare, întrucât nu cunosc elementele i
-

consul general i pe d-ta d-
Cunoa te i oamenii, unul ca localnic 
prefect - i, iar dl. consul în interesele 
ce le-ar avea Reichul pentru economia provinciei. Proceda i de 
urgen i
contact 

(între timp din seara zilei de 13 octombr
mi care.) Ave i puteri discre ionare. Eu îmi rezerv dreptul 
procentajului iilor, indiferent câte 
ar fi ele .

Pe consulul Schellhorn l-
iunea guvernatorului 

numai noi doi, generalul Ionescu i cu mine.
Acestea fiind zise, iar noi concedia i, începe noua etapa în 

ac iunea de deportare: selec ionarea sau oficial, trierea.
În clipa când ne- i

-
uria teapt

i cu mine, ne-am completat i ne-am 
în

-sa, eu fiind re
ii noastre.

categorii, pe diferite meserii, profesiuni, ocupa iuni intelectuale sau 

evreii, cari se cuno teau mai bine între ei i cari î i aveau capii lor de 
bresle, pre edin ii corpora iilor 

l ii
evreie ti, pentru a-

-un spirit de cât mai mare 
dreptate, echitate m
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frunta i ai vie i
i al suspiciunii intrinsece a 

eles d-nii convoca
al în 

considerarea unor mai înalte comandamente ale nevoilor în industrie 
i refacere, al i

la un loc criticând persoana mare alului, unii pentru blânde e, ceilal i
p elor noastre personale. 
Am fost nevoi

ionarea tablourilor, 
a, completarea 

formularelor, eliberarea autoriza iilor, ducerea la .semnat i predarea 
i câte altele 

dispozi ie un 
aparat de 48 grade inferioare, teteri ti, ofi eri i subofi

-

ta pentru a avea 
i pentru a fi scutit de desele 

fie executate i pentru a putea interveni de urgen
cere.

Singurii civili în ac -primarul, 
secretarul general, eful de cabinet 

i ace
dreptului de peti iune evreii apelau direct la în elegerea, sprijinul i
interven ia Primarului.

N-am regretat atunci i mai pu
inspira ie

nu toate inspira iile mele au fost fericite, dar aceasta de care vorbesc
-a creat atâtea neajunsuri nu o regret, întrucât prin ea 

ii
martirizate.

-
note

direct pre edin
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ghetoului, prin tot timpul fiin
ce fixasem cu generalul Ione
doua zi m-
a ghetoului i pe artera de circula
în tiin are 

garda. în acela ii mesajul 
Mare i.
Era un gest i de lini tire a
necunoscut, dar în acela i timp era 
Mare

de ei i,

-o în clipa când le-am adus 

via a mea -mi fi rezervat o alta mai î
i din toate 

compartimentele vie ii sociale, negustori, muncitori, cu un cuvânt 

binecuvântând pe Dumnezeul lor, mul umind cerului pentru îndurare, 
Mare alului pentru gra -
picioarele i pulpana hainelor. Nu totdeauna lacrimile ru

gratitudine, m-au podidit lacrimile i am plâns 
ora ului i cei 
ce au supravie uit chinuirea i s-

- i-a
însu it gestul, cel pu i-l dezlege 
în con tiin a lor cei ce m-au hulit, înfierat i m-
primarul întregului municipiu i a lui. Intra în 
chiar atribu iunile primarului grija de alimentare a pie elor i

popula ie i nu prigonitorul ei. Gestul a a de simplu, a a de explicabil, 
ura l- pentru mine i pentru posteritate.

t cu 
delega - alului i
le-am expus urgen i, ne-am dat 

a de scurt, de 
selec ionarea ce ne-a fost încredin
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ile de 
investiga -
tablourile. Ne-
târziu s-a

Ne-

necesitatea ob inerii unui procent mai mare la fiecare tablou. O va 
recunoa te i generalul Calotescu - -l convingem 

inute pentru a nu dezagrega via a de 
mâine a ora ului. Un exemplu: i tinichigii erau to i evrei, la 
un singur tinichigiu cre tin îi re in numele Basaraba într-un ora

i to -a
e ale Bucovinei, meseria ii de 

specialitate. i câte alte exemple.
Am ob i ne- i nop i la o 

umitoare nici pentru unii, nici pentru al ii.
Un aparat de 48 func i i pe alfabete, pe 

categorii, ajuta
duce Ia îndeplinire într-
câteva luni.

instan -1 guvernatorul. Rezultatul zbuciumului nostru l-am 
concretizat în rapoartele c

-a ajuns la acele rezultate.
ine 

i cu mine 

interven ia iernii care va opri deportarea.

triere s- ionarilor ordona i
in executar - i exercite controlul 

i publice, institu ii de 
stat i particulare, fabrici, industrii, comercian i particulari) i sub 
controlul organelor de poli ie i siguran
indezirabililor i mai presus de controlul i ochii delegatului Marelui 
Stat Major. N-am lucrat cu u ile încuiate, în 
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suspiciune. U ile comisiunii, dar mai ales ale primarului erau deschise 
oricui.

În defini a de a opri i

De câte ori nu m- inut unul sau altul, 
pentru care nu numai argumente dar i, erau de a fi deportat. 
Provoc la dezmin ire pe acela pe care eu l-a fi refuzat. Pe câ i nu i-am 
trecut personal pe autoriza iile oficiale 
eliberate i semnate de guvernator. Care membru de familie care 

i, fra i, nepo i, socri, veri etc.) 
-

ie
i pentru 

te în menaj comun, este între
neputincios i câte alte considerente 
mea i ie, din care mai 
târziu s- de incriminare pentru abuz de 
putere, a salvat nu zeci dar sute de suflete, legate indisolubil de ceea 

ii: familia.
Cea mai mare satisfac ie, pe care am încercat-o în acea vreme, a 

-a
-nule Popovici, d-ta ai avut dreptate, nu trebuia 

evacuarea trebuie atâ ia men inu
la plecarea domniei sale i, când i-
mine: -tale .

În acel moment, ai câ tigat domnule colonel Petrescu stima mea 
pe care o ai i recunoa terea gre elii te 
abso

Diabolicum perseverare. În con tiin
ieri m-au înjurat, a te în ea 
remu carea pentru ieftinul românism ce l-au arborat atunci i care a 

i ancorat tradi ional 
în umanitate.

alul ordinul ca 
evreii care n- i ei pe loc.
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Ace i au intrat în istoria 
iunea Popovici , autoriza

ia Calotescu .
Ferici i de a fi elibera i din co marul zilnic care ne mistuia 

sufletele i ne punea mereu în vibra ie inima, acest sensibil organ 
pentru suferin - i
parafat i cu tot balastul de cereri, de tablouri oficiale i particulare, 
le-am înaintat cu proces- uflat, am 

.
Cei pleca i cu destinul lor, urcând calvarul unor suferin i i mai 

i cople i i, înghi
...............

Pu

Procentajul popula iei evreie

cea. 90.000 locuitori. Acest procent s-a men inut 
din care procentul 

cel mai ridicat 1-
la aproape 70.000 suflete, fa . Pe ce 
cale 
la numai peste i
popula

fost pentru Bucovina de Nord de cea. 65-70.000, din cari numai la 
i cifra lor trecea de 50.000.

ei s-a dat lupta din 
octombrie 1941 

ri efectuate sub conducerea d-nului 

suflete în lotul evreilor.

sorti oane exceptate de la 
ii revizuite pe capi sau 
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i cu a ii Popovici urcându-

popula

mai 
din ora i. Care este cifra celor ridica
provinciei i din ora ele de sud, nu a
cca. 50-60.000 suflete.

i

din august 1941, de cca. 49.000 suflete.
În rezumat, situa i

întrecând el ceva peste 
i evrei s-au sustras, din motive de altfel 

explicabile i procedurii de triere i cartelei. Nu 
mai adaug pe acei cari au putut evada pe orice cale din ora i

Dr. TRAIAN POPOVICI
în , vol. 3, pp. pp. 164-189

Traian Popovici a primit postum diploma de Drept între Popoare în 
1983.

Bucure ti, 7 iunie 1942 protestul dr. N. Lupu împotriva 
i de la Moghilev

exterminare de la Scazine
Transnistria.

Doctorul Lupu*

Bucure ti, 7 iunie 1942
Iubite Domnule Prim Ministru,

* Dr. Nicolae Lupu a fost unul din principalii lideri ai P.N. . Nota dr. W. Filderman pe 
documen ti pentru 
evreii din Moghilev.
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Nu numai convingerea ce o am în magnanimitatea i
patriotismul Dvs. i al Mare i, dar cei 2000 

i ai poporului 
nostru

tri, cum 
mii de suflete cre

te câtorva mii de oameni din 
.

legiunii de jandarmi.
Nu se pot lua în asemenea condi ii convalescen ii infecta i i

infecta i de tifos i transporta i.
i umanitate subalternilor Dvs. i cere i-le urgent 

iile.
E i în interesul sufletului i al poporului nostru permanent larg 

i omenesc.

În acela conform ordinului 
Dvs. personal din 14 Oct anul trecut deportarea din Bucovina a 

-a i efectuat.
i Primar, 

7 00 i vor fi deporta i, începând de mâine.

A
audien i D-lui Mare al.

i superioare 
edinte, 

asigurarea înaltului meu respect.

(ss) Dr. Lupu

[Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry during the 
Holocaust (1986, 12 vol.) editor Jean Ancel, vol. IV, p. 10]
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Bucure ti, 1942, Septembrie 16 protestul lui Constantin I.C. 
. Cazul iganilor.

Domnule mare al

iunile i expulsarea evreilor, ca represalii în contra 
coreligionarilor lor din Bucovina i Basarabia i sub influen a

stricte i în contra iganilor, cari sunt ridica i cu for a spre a fi trimi i,
ti.

Nimeni nu în elege scopul 
ti i foarte bine, ace eni români nu au fost 
i în Statul nostru la un tratament special. Ei sunt 

ortodoxi ca i românii 
important, fiind meseria i dibaci, ca:

i salahori. Mul i sunt mici 
etc. Aproape to ara 

igani
dispensa de concursul lor.

ara în care 
i în care mo ii ara pentru 

care, ca buni români, i-
- i lichideze în câteva ore, 

ii decât 20 kgr. 
obiecte te.

i copii sunt arunca i peste hotare în ni te regiuni 
necunoscute lor, în care nu au nici un rost de via

ti nenoroci i?
Ce folos va rezulta din expulzarea lor?
Oare 

i are o abunden i i muncitori, care cere 
enii ei?

Nu- iativa
sau cu tiin i
face iune care ne va duce cu câteva secole 
înapoi, din istoria omenirei.
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Gândi i-
urma exemplul dat de noi i care pe de o parte ar deporta în 
Turchestan sau în nordul Siberiei pe românii din Transnistria i ar 

eni români expulza i sub 
regimul actual.

Primi al, asigurarea sim
mele alese.

ss. Constantin I. C. 

Bucure ti, 16 Septembrie 1942.

[Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry during the 
Holocaust (1986, 12 vol.) editor Jean Ancel, vol. IV, p. 225]

*

Iuliu Maniu* .
liderului sionist Aurel Weiss) 

Punerea în aplicare a planului de deportare a întregii popula ii 
evree iile 
guvernului Antonescu i pericolul ce o amenin de 

curente. Decretele de deposedare, interdic ii
. Preocuparea de ceea ce putea 

ran i încordare spre a 

Cu toate interven i
i urmau cursul. Unul din centrele de adunare, 

înainte de expediere, era imobilul din Bucure ti, strada Sfin ilor care 
apar inuse bancherului Berkovitz.

Între timp Maniu schimbase domiciliul. Ocupa un apartament 
ilor, situat în apropierea 

imobilului Berkovitz.
În diminea a zilei de care vorbesc, Maniu coborâse pentru a face 

diminea -l vizitez a a cum fusese convenit.

* Iuliu Maniu (1873 1953). Pre edintele Partidului Na ional-
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Din primul moment al întâlnirii, am fost impresionat de aspectul 
neobi nuit ce-l prezent ii ar tau 
oboseal i descurajare. El, care avea o 

-i atârna pe umeri. Micul dejun 
se 

ii. 
, i-am spus: 

i-o impuie, Maniu
pus în cuno tin a faptului care-i determinase turburarea. În mica lui 
plimbare trecuse prin fa a imobilului Berkovitz, centrul de adunare al 
evreilor destina i asistase la scene sfâ ietoare. Nu mi-a
spus în ce au consistat acele scene, dar e u or de închipuit caracterul 

i Maniu.
Mi-

i
ii lui, în încovoerea corpului ca sub 

e cople itoare.
Ca mi cat de un resort intern, Maniu

- i

tiu 
-

cle telui nazist, care vedeam cu durere ce se petrecea în jurul meu i
resim eam cu atât mai greu loviturile, cu cât sensibilitatea 

u departe în miezul lucrurilor?

i- ia ce mi- ianu. 
iei lui la 

unei popula ii de sute de mii de suflete. Îi repro
fa p
noastre, el î i impunea rezerve i nu-mi per

lului, la locul i momentul 
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Fier i guvernul 
german ar fi aflat de termenii ei.

am acum, 
i complexe.

impun momentele istorice prin care am trecut.

Aureliu Weiss*

[Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry during the 
Holocaust (1986, 12 vol.) editor Jean Ancel, vol. VIII, p. 603] 

Bucure ti, 30 octombrie 1942
Ref: Deportarea evreilor în Transnistria

I.

- favoarea evreilor.

Un ziarist elve

i deportat filologul Barbu (Lazarovici). 
Comisarul de poli ie i-a dat totu - i
aranjeze situa ia -a adresat cunoscutului 
medic Victor Gomoiu cu care e prieten i care, la rândul lui, este 

de 
cumsecade, încât nu- i, 
s-a dus personal în str. Sf. Ion Nou pentru a se convinge personal i la 
fa a acestor neferici i.

Dr. Gomoiu
cu Regele Mihai. Mama i- ine ce se 

atât mai mult cu cât regele, fiul ei, 
istoria României de crimele comise împotriva evreilor, iar Domnia sa 

* Om politic evreu din România, apropiat de Iuliu Maniu.
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-ar fi pus foarte 

ara. Drept urmare, regele i-a telefonat numaidecât primului 
ministru Mihai Antonescu i, în consecin
mini ii au fost elibera i dar s-a
dat i un comunicat al Pre edin iei.

Dintre evreii deporta i în ultimul timp, câteva sute au fost 
împu ca i, în parte de germani, parte de români. 

Richter
SS Hauptsturmfuhrer

[Jean Ancel, Documente, vol. IV, p. 314-315; Martiriul evreilor din 
România 1940 1944. Documente Cuvânt înainte: Dr. 
Moses Rosen. Bucure ti, Editura Hasefer, 1991. (Centrul pentru 
Studiul Istoriei Evreilor din România), p. 224]

La 14 noiembrie 1993, ef Rabinul afran mi-a trimis textele 
alocu iunilor rostite de Regele Mihai i de el însu i la ceremonia care 
a avut loc la 4 noiembrie la Berna, cu prilejul înmâ
Mihai a Medaliei de Drept Între Pop

diferen iat, implicit, poporul român de acei români care au 
i practicat ura i intoleran a fa ile etnice 

i religioase.

[Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry during the 
Holocaust (1986, 12 vol.) editor Jean Ancel, vol. III, p. 561-563]

1942, iulie 14, Bucure ti. Memoriul demnitarului român Dori 
Popovici* tina i din 
Bucovina, efectuarea ei în respectul prin ii, sistarea 

* Dori Popovici unul dintre liderii Partidului Democrat al Unirii din Bucovina , apoi, ai
Partidului Poporului, fost ministru în guvernele Averescu.
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enilor evrei i întronarea principiilor 

i.

Dori Popovici,Bucure ti, 14 iulie 1942

vedere locul de frunte ce-l de ine i între factorii cei mai influen i, pe 

ce ave i s-o purta i i dvs., pentru cele ce n-
actualmente, în via tin

Eliberându-se în vara anului trecut întreaga Basarabie i
teritoriul Bucovinei, care fusese cedat U.R.S.S. de sub ocupa ia 
bol armatele noastre biruitoare i-au luat la intrare, revan a

evreimii din teritoriile men ionate, împu
din Basarabia rdul 
Bucovinei.

uise i care 
bineîn eles lovea i în nevinova i, DOMNUL MARE AL 

capete la 

repro DEPORTAREA LOR ÎN TRANSNISTRIA,
re inându-se doar cei cari sunt necesari din punct de vedere al 
ut ilor publice.

opera iunile de deportare ce s-au 
efectuat de atunci, anume acele din toamna anului trecut i acele din 

it, 
au decurs în condi iuni din cele mai profund viciate arbitrare 
posibile, deportându-
un teritoriu ce nu fusese ocupat i în care evreii nici nu aveau 

-
armatele noastre în retragere, deportându-se to

- sau profesionist liber, 
în ora ele Suceava, Câmpu Lung, Vatra Dornei, Gura Humorului,
Solea i -a ivit necesitatea de a-i readuce 
pe unii din ace ti meseria i evrei înapoi, iar în partea de nord a 
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Bucovinei, în condi iuni atât de arbitrare i viciate, încât ele au produs,
i prin o tendin

ire ale organelor 
de executare ale interpu ilor lor, ne inându-se deloc seama de 
consecin ele catastrofale i repercursiunile 

ionale, economice 
i morale, în sufletul popula iei române din Bucovina, cea mai 

Prin aceste metode, neobi nuite în 

i a celei 
ite morale publice, s-a între inut 

cât de palid interes na ional în rândurile acestei popula ii
i mii 

ilor, în cea mai mare parte cunoscu i personali, cu care au 
convie uit o via ile zilelor de câteva duminici, pe 
când clopotele bisericilor chemau la sfânta liturghie, forma i în 
convoiuri flancate de gardieni i solda i înarma i i purtând tot avutul 
ce-1 luase cu sine în spinare, strigând cumplita lor 
disperare, de- i era mai mare mila, la locurile lor de control i
învagonare, întristare, 

tia erau ridica
un preaviz prealabil, în timp de miez de noapte, organele publice 

evic, 
iona i

încadra
era s

inând 
i un rezultat incomparabil mai respectabil din toate 

punctele de vedere, ba chiar solutionându-
-ar fi aplicat metode 

europene.

area ei din ghearele 
economice ale evreilor, 

i civilizate, nu poate 
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suntem din principiu refractari de a aplica metodele gradului de 

Prin acelea i metode, profund reprobabile de mai sus, s-a
despoiat complectamente întreaga evreime de tot avutul ei în valoare 
de multe miliarde, care de
statului, au devenit aproape deantregul prada acelor ce au executat 

-a jignit,
deportate elemente utile i irepro abile, prea bine cunoscute ca ele-

i invalizi, femei 
gravide inu

evreu re inut în mani ai ei, comuni ti dovedi i i alte elemente 
periculoase, -

,
na i s-a tirbit, i au fost expu i,
ajun i la locul destina iei, la cele mai inimaginabile chinuri, inu i
fii

jude
-70 procente, în cazul din ur

procente din evreii deporta i, într-
importan -estul Europei.

i executorii ordinului DOMNULUI MARE AL, 
rezolvarea problemei din România, acest mare act de importan

al regimului actual, 
terii întregii noastre vie i

de stat, acest act care putea ajunge pentru veacuri întregi, un act de 

ie, un act de ve
i, poate chiar pentru vecie, dispre ului i unei 

întregi omeniri.

uria tin a
DOMNULUI MARE AL, care abstrac
Sa va dezaproba indubitabil, în modul cel mai sever 

i, aplicarea tuturor acestor proceduri asitatice 
cari s-au petrecut, 
imediate, o oarecare îndreptare 
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ine de decaden - tien i
criminali pe obrajii na iunii noastre întregi.

-i pot vorbi 
DOMNULUI MARE i i-
din luna lui octombrie a anului trecut o audien
a-i adresa între timp un memoriu bine documentat cu privire la toate 

i adresele oamenilor de 
rând, adresate DOMNULUI MARE AL
ajunge totdeauna la cuno tin
binevoi i a-mi da cel mai larg concurs posibil, pe care sunte
ni-l da i, atât ca român cât i ca cre tin i ca om 

acela i timp i un factor de cea mai mare importan
destinelor noastre, pentru ca DOMNUL MARE i

i pentru ca 
a pune, în consecin -un act de cea 

sus, iar popula
i de a întrona 

deoda i de faptele petrecute, 
, în sfâr e triste, 

civiliza ie.
Cum aplicarea unor sisteme de natura celor men ionate, i în 

ul nostru religios, cu caracter pur 
bol

men inerea ordinei publice, eu personal fiind de cel pu i

plin centru al ora i
i, fo ti 

magistra i înal i, medici i avoca i,

nimic de cele din Uniunea Sovietelor , în consecin , s
de- - ii 
no NT . împotriva hainilor de 
bol evici.

Admi
i a ultimului evreu din Bucovina, m
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dezmo tenirea lor de ultimul drept pe care-1 mai au în prezent, numai 
de a respira, deoarece toate celelalte, chiar i dreptul cel mai elementar 
al pensionarilor la plata pensiilor lor, un drept care de altcum li se 
recunoa te actualmente acest 

iune de care se 
compatibil 

i ideea de stat, ne mai vorbind cu no iunea unui stat civilizat, 

.
tie

mul i evrei din Bucovina apar in unor familii vechi, unor familii care 
vie

i au fost 
crescu i în tradi ia unei absolute ordine i discipline ca acea 

imperiul numit, mul i membrii de ai lor ocupând posturi înalte în via a
de Stat, atât în administra i în justi ie, înaintând uneori 
pâ i ai Cur ii de Casa ie din Viena

i i strâns lega i de 
i responsabili în nici un caz i

sub nici un raport, în mod sumar cum se desprinde din metodele 
-

vinovate cu totul alte elemente evreie ti i acum, 
învinui ie

i, cad în partea lor 
covâr itoare, cum se poate u or constata, în sarcina evreilor, intra i cu 

mul i veni i sub regimul 
decedatului Goga în 
asupra celor intra evice.

ii ii prevede ca colectivitatea 
e, comise numai de

câ iva indivizi criminali, atunci acest principiu ar fi fost 
i cu ocazia opera iunilor de evacuare, ce vor mai fi 

necesare. în ce prive te evreii din Bucovina
eni pl
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Un stat, care nu- i regulamentele sale 
i i pierde dreptul la acest respect i

ean.
Justi ia fundamentum omnium reqnorum. Tolerând cumva, ca 

ie. într- nu prea 

discre
, atul Român este un stat 

cre
enii români sunt oameni evlavio i. cu un foarte pronun at sim

religios, oameni care sfânt, se 
fata lui i fac sfânta cruce.

ie
margini, o sinucidere na

i
organele statului, de
celor mai bunuri ce le avem, ca popor.

Nereglemen ându-
rezolvarea problemelor evreie ti, pe baza unor principii umane i

tine ti, pe care este bazat i întregul nostru edificiu statal, 
s-ar putea, foarte u or întâmpla, continuând din nenorocire, de a 
deporta i mai departe, în condi i cele 
câteva mii de evrei, câ inând cont nici 

teresele noastre cele mai ardent economice, 
dintr- -un moment nea iri 
na ionale te de noi acele milioane de cei mai 
buni români, cari mai , sau eventual 
în fa i a suferi, la sfâr
ocazia conferin din cauza 
barbariilor petrecute, cea mai g tirbire a independen ei noastre, 
ca stat suveran.

Drept urmare îmi a situa iunii date, 
a â în numele meu câ i în numele tuturor românilor de bine din 
Bucovina, dolean

un an, un regim normal în 
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i economice i apoi, în condi
întru nimic sim ul de dreptate i de religiozitate a popula iei române 

cie, pentru a nu-i distruge acesteia, prin continuarea 
metodelor viciate 
organiza i a o împinge în bra ele bol evismului.
în consecin
posi

I. TI-
NA I DIN BUCOVINA

1) În sensul, pe care- pe care l-a
precizat DOMNUL MARE AL însu
luna lui octombrie a anului trecut în ziarele mai principale 
mai cându-

ile noastre 

acestei provincii greu încercate.
2) Nemaioperând 

care s-a ivit din
cu care ocazie au fost evacua i to ie, din aceste 
regiuni, deja nevoia de a readuce, ii

ti evrei deporta i.
3) Deportând din teritoriile eliberate i din cele ce n-au fost 

ocupate, numai pe -au adus dovezi concrete de 
vreo culpabilitate.

4) esare cu 
respectare a principiilor de legalitate i religiozitate. 

încredin ându-se executarea i
cu o reputa ie irepro moral.

II. enilor evrei, 
ele animalizând masele i punând în pericol siguran

na ionalitate.
III. Respectarea drepturilor evreilor pensionari la plata pensiilor, 

nefiind compatibil cu prestigiul enii nevinova i,
i- a lor

irepro abil, unii de inând chiar decora ii înalte,

re inerile de salarii ce li s- i dreptul acesta li se recunoa te 
evreilor pensionari de altcum i în Germania.
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IV. Sanc
care au realizat -

na -o ace cari au vândut pentru câ iva 
argin i cinstea neamului nostru întreg.

V. e evreie ti cari 
i

de mai luxoase cu chirii derizorii i cu 
ora ului, în mod gratuit, 

i în sfâr it
date în custodie, 

prin organizarea unor licita ii publice i crearea unui fond din sumele 
tilor refugia i români, care i-au 

pierdut avutul sub ocupa ia bol

socotim de cele mai potrivite i recomandabile, pentru a duce la un 
bun sfâr it rezolvarea problemei evreie ti i pe care m-am inut dator 

ii de con tiin
care trebuie s- i
punând destinul lor în mâinile Domniei Voastre nutresc ferma 
speran a
excep te binele neamului întreg, 
îmi ve i în cea mai iosul 

AL 
umindu-

ce ve i pentru reu ita acestei cauze drepte, cu cea 
iune,

al Domniei Voastre totdeauna sincer i profund devotat
în J. Ancel, Documents, vol. V, doc. 156, pp. 277-286.

Un manifest de protest împotriva trimiterii evreilor în 
Transnistria, scris u or Graur în 1942.

ascunzi
lasitudine, 
mi-e ru
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M-am dus într-adins.
N-am fost din întâmplare.

i jalnic i trist i
nenorocit al evreilor, asvârli i în trenuri speciale,
trântite cirezile de vite, pentru a fi trimi i în Transnistria.

M- it, 
-

ii, ale mamelor care- i au spasmodic copiii, ale fra ilor 
tare 

de via - ii pentru osânda 
batjocoritaore de a-

... i cu ochii mei, fa
evreia de câ iva ani numai, care nu pricepea nimic.

elegea nimic...
Cum?
M-am întrebat mereu 
Nu-

-i destul?
Nu-

pervertit genera teren propice 
omorurilor de mai târziu?

Nu-

vie ii noastre de stat?
N- i tablele sfinte ale 

credincio -
trimitea studen

asvârle în apele Bahluiului tipografiile unei ite din 
promiscuitatea î i începea 

i codrii Moldovei? 
i aminteau nop ile de moarte 

ale pogromurilor nesfâr Romanovilor? 
Cum masacrul în serie al atâtor de inu

i
, cu falanga de terorism 

kievici, Cru evan, von Plehve, Sypiaghin, Stolâpin,
marii duci, ambelanii cur ilor imperiale i to i acoli ii lor, care nu 
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i femei sfâr
sub copitele avalan arje de 
cavalerie exhibate?

Cum, toate, toate acestea, n-au fost nimic?

s-a petrecut, am uitat oare i tot nu e de ajuns?
Am u iei erau arse i distruse, 

ilor constituite în stat?
i sute de familii de evrei au fost aruncate 

pe drumuri, luându-li- i brevetul din 
u i bucat

i jertfite i cu dreptul de a fi avocat, 
medic sau ziarist, muzicant sau publicist?

Cum?
Am uitat oare pentru totdeauna?

i?
Dar demen a nop ti i Dude ti?
Dar trenurile mor ii, cu vagoanele plumbuite?

i, înjughia i i
atârna i în cuie, ca cele mai scârnave vite 

i tot, tot nu ajunge?

***

Acum alte orori, alte morminte. Înalte considera iuni de stat au 
impins politica de a-i trimite pe evrei în Transnistria a nu 

i...
i pentru a face batjocora i umilin

s- i trimiterea unor igani 
bie i nevoia i, din uli i dosnice i

Moartea, în râs sardonic de ambaluri...

***

, Serghei Iulievici White pune de o 
i anume: una este antisemitismul de 

stat i alta este antisemitismul de sentimente.
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Ca om, ca fiin

Po în adâncul sentimentelor tale, dintr-o
educa ie gre

-se de mediul falsificat din 
-i ându- -

înfrângându- i sentimentele i pornirile josnice care- uiesc, 
i

i de 
obiceiuri, de credin e religioase i de ritual. Un stat, o lege pentru 
to i: egalitate, dreptate, libertate pentru to

iuni de stat care 
se cuno

aducea în dar 

***

Am în fa a mea, o bro
,

împins la sinucidere de legionari.
Prefa a de profesorul Stere.

la
Soroca atul revolu ionar care cuno tea de mult 
prescrp iile tuturor Siberiilor, pe vremea când al ii din genera ia lui se 
jucau cu mingea, î i a terne pe hârtie vederile sale politice, referitoare 

it toate 

ul
otdeauna, 

itul de veacuri 
ie, 

credin ii
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Atunci înseam i ultimele trepte pe 
scara civiliza iei i culturii suflete ti. 

***

O recomand.
***

La noi antisemitismul vine de sus în jos.
i nu cunoa te 

antisemitismul de jos în sus.

concepea 
i orori.

noa
nelegiuirile rasiale.

***
a i a a este cu ce-

petrece la noi, nemeritatul epitet de barbar, i hotentot, ie it din 
i din caverne, care ucide 

-
ineluctabil al victoriei democra ilor, dac -

asemenea acte de asasinat cu etape, trimi ând mase nevinovate de 

sufere mâine de pe urma unor fapte ce nu-i apar in.

***
i i vom merge 

i atunci ni se va putea 
arunca, atât de u or, în obraz, riposta: cere i dreptate? vre
privi i ( i ochii no ina i), privi i
fotografiile de la Ia i ti, din abatoare, din 

i întreba i-
ave ca i dreptatea pe care voi a i sugrumat-o sub 
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i mila pe care a i
spâzurat-o de cârligele din abator?

***

Suntem în ultimul ceas 

neîn elese.
Am turnat aici, în aceste rânduri, nu numai revolta atât de 

- i-l tie 
i toate considera iunile superioare de 

stat, imperativele politicii diplomatice interna ile 

Nu putem invoca i nu trebuie scuza jugului sub care suntem 
târâ i de imperialismul sordid al hitlerismului prusificat, în nebunia lui 
de a i se supune lumea. 

ara care a dat lumii fiorul genial al lui Enescu, paginile de 
eternitate ale lui Sadoveanu, cântecele lui Co buc
ale lui Iorga Arghezi, rafinamentul de 
gândire al lui Ralea , de 

iuni i nu poate recuno te decât primatul 
eternelor i permanentelor postrulate omene ti: fii bun, fii drept, fii 
om.

[Nicu or Graur, În preajma altei lumi, Bucure ti, Editura S.A.R.E.C., 
1946, pp. 160-167]

Informare privind interven pentru 

exterminare (1942)

REFERAT
pe 

enii rom
În iarna anului 1942/43, într-o noapte, târziu, s-au prezentat la 

re edin a mitropolitului, Dr. Hönig, medic, Ferentzi, croitor, ambii în 



158

rela
nu-l re in, cari l-au 
evreii români hitleri tilor. Delega
preten - ia 

l se 
bucura de mare trecere la general, plus imensul prestigiu de care se 

i poate invoca suferin ele românilor 

iei, pe la orele 1 noaptea, mitropolitul 
ul general a lui Antonescu la Predeal

anun e pe mare a audien -
a aceleia i zile, la orele 4, 

mitropolitul a plecat cu ma ina mitropoliei la Predeal unde se afla 
mare alul. A urmat imediat audien a, la sfâr alul a 

evreilor, pentru a- i.
mul i

ind de la liceul 
ada

iu pe doctorul Antal
s-

În iarna anului 1945 s- un grup 
de cinci i care i-au mul umit pentru 

- - i salveze via a. 
Datele respective se de in de la prot. Ieronim Grovu, fost 

consilier mitropolitan i unul din apropia ,
dintr-

am fost 
numit, în calitate acum de director al Bibliotecii Mitropoliei, în 

ilor evreie ti. Una dintre ele purta data de 30 
octombrie 1943 i Carol Raiter, fo ti 
pre edin i ai Organiza iilor evreie

oua, o scrisoare prin 
tin

din 27 septembrie 1944, , pre ed. 
Organiza iei Sioniste din România.
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care a ac ionat 
în ajutorul evreilor se mai pot ob ine de la fiica 

doctorului Hö Paris. 

Prof. Ioan Beju
Pensionar

Sibiu, 17 august 1989.
(ACSIER, Fd. III, ds. 376, f. 1 i verso) 

16 mai 1943 Nota dr. W. Filderman despre întrevederea sa cu 
Dem. Lupu, prim pre edinte al Înaltei Cur i de Casa ie

15 Mai 1943

NOT
de întrevedere cu Dl. Dem Lupu Prim Pre edinte al 
Înaltei Cur i de Casa ie

iile Domnului 
Ministru Dumitru Popescu i Domnului Ministru Titus Drago la 
Domnul Mare
din ora 3,30 4,30
cu Dl. Pre edinte al Înaltei Cur i.

I-am citit atât nota privitoare la evacuarea celor 16 000 evrei cât 

A fost viu impresionat ii cu caracter general i
iune în aceste 

chestii.
i-

Mare -a e la cele 

dova un proprietar român, i-a vorbit 
despre aceasta, plângându-i-

dar n'a 

16.5.1943



160

[Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry during the 
Holocaust (1986, 12 vol.) editor Jean Ancel, vol. IV, p. 576]

1943, mai [Bucure ti]. ii
ional- i a lui Iuliu Maniu de la 1 septembrie 

1940
lui Maniu fa

, Maniu
represiunii ce s-

La 10 iulie [1941] partidul e în mare fierbere din cauza 
i.

Când se produce audien a Dr. Lupu Hudi la Predeal [la Ion 
Antonescu], Maniu

iile fa de partizani 

[...] La 5 aprilie [1942] Maniu pune totu
memoriu. El vorbe te de noile angajamente militare luate de domnul 
mare al Antonescu, de decimarea armatei; el pune în fa
ungare i bulgare i acordul stabilit cu prilejul vizitei Statului Major 
ungar la Sofia

-
Axa - i poate reface 
grani ele
memoriul. Dinu
mare
renun

i
exper
evreilor în provinciile române ti. O aten
evreilor ardeleni.

[...] Împotriva de
a germano-

pe domnul mare e ale politici 
sale . în loc de a se descuraja de cre te 
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via a sau moartea. În baza unor puteri nelimitate, spune Maniu, 
mare alul i-a rezervat pentru sine totul. Mini
au devenit ni te simple instrumente de execu ie. Mare alul i
vicepre
Printr-
institu iuni, se înfiin

mare a-l
spune el pe tului. 

problemei . La 14 august [1942] el strânge material privitor la felul în 
care s- i Bucovina. Teza sa: 

i
urgentate de un grup restrâns de func ionari, cu scopul de a- i însu i
averile evreilor. Imensa majoritate a na
procedee barbare .

În fa a i i evreii din Ardeal, Maniu opune 
rezolu iile de la Alba Iulia - i
n-au luat e

a lor
ia comisiei 

de arbitraj germano- .
La 21 august [1942] Maniu merge la Sibiu pentru a se interesa la 

a trimis în numele 
o peti i

i trecerea acestor bunuri în 
patrimoniul vechii asocia

este în eles politice te cu noi . La Sibiu, mitropolitul
a cerut numai ca bunurile evreie

i i vabi!
-
al Antonescu de serviciile Pre edin iei. în 

public, se al 

spune în ce chip. Numai când mini trii Elve iei, Suediei i Turciei îi 
e din jurul colilor unde au fost strân i

al 
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Antonescu spre a-l
.

Comisia Interna Documente 
[Ed. Lya Benjamin] Bucure ti, Polirom, 2005, pp. 501-502

edin ia Consiliului de 
Mini tri, din ordinul mare alului Ion Antonescu, privind 
declara iile i interven iile unor i politice în favoarea 
evreilor.

Domnul mare
, Lupu, Maniu etc. 

în favoarea evreilor din Bucovina, interveniri care au dus la oprirea 

...

B. Demersuri ale oamenilor i cercurilor politice române ti.
ionat

i: liberalii i na ional- tii. 
Separat sau în colaborare, prin i
proeminente ale partidului, aceste cercuri de acord asupra problemei 
evreie ti în România au intervenit, prin memorii asupra politicii 
generale a guvernului sau prin audien

ia lor, la anumite regiuni sau persoane vinovate.
Din rapoartele Serviciului Secret de Informa iuni, se poate vedea 

demersurilor lor în mai multe rânduri.
Astfel, de la na ional- ti:
- domnul Maniu

i i s- a i decât 
evrei din Vechiul Regat -de i
Ardealul e în România totu i, pentru diferite pretexte, s-au ridicat 
ni te evrei din Ardeal.

gravitate foarte mare din punct de vedere interna ional, în urma 
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mesajului pre edintelui Roosevelt i a declara iei lui Churchill care 
anun iuni pe care nu le-a mai cunoscut istoria pentru cei care 

La 16 septembr i o repet 

la cuno tin i Timi oara s-au ridicat i
familii evreie ti însemnate 
în eleg .

De asemenea, la 17 septembrie 1942 a declarat unui emisar al 
unor cercuri evreie
deporta i în Transnistria, care se prezentase pentru a-
privire la ultimul deme

a primit asigurarea «dintr-
i este 

adev iate de foruri 
externe .

- Ghi ii unui emisar al cercurilor evreie ti

Na ional-
iar Maniu ii, fie direct, fie prin domnii dr. Lupu sau 

pentru 

conducerea i bun român, care nu se gânde te 
la

legionarii fugi

- Dr. N. Lupu
1942 de unii amici politici 
tirile ce i s-au adus la cuno tin

evrei din Bucure ti i din domnul mare al probabil nu 
eforturile spre a fi 

primit de domnul mare al Antonescu i a face un demers pentru 
i examinarea condi iunilor în care s-au executat

ti i Vechiul Regat.
- La 14 septembrie 1942, Ion Mihalache

de
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informa iunile sale,
tradi iile de omenie ale poporului nostru .

Din cercurile liberalilor.
- Constantin , cu prilejul unui Consiliu de 

Administra ie la

mani - i a 
regimului aplicat evreilor într-un memoriu trecut a pus domnului 
mare
economic, din punct de vedere al ordinii publice i sociale, cât i din 
punctul de vedere al politicii externe.

a n-a avut efect. De 

tin .
- La 25 septembrie 1942 a declarat:

vinova i, care sunt expedia
obrazul ni
trimi i copii. Am unele informa

orice concuren i
Banat. Am spus-o

importante .
- Într-un alt conciliabul 

reflecteze i
mai

fa
rezolu
vreun demers. Interven iunile mele n-au avut nici o urmare, eu mi-am 

.

C.
Î

urma ordinelor date de Nun iul Papal, monseniorul Andrea Cassulo,
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la parohiile catolice din 
i în Transnistria.

La aceste servicii religioase au fost invita i evreii, 
i sau nu.

i starea acestor 
evrei au fost trimise la Roma.

cu vizita la Roma a monseniorului Andrea Cassulo, care a fost 

Bucure ti.
Miron 

Taylor, trimisul special al pre edintelui Roosevelt, care a avut o 

Tot Andrea Cassulo

boteza i ar fi fost evacua i în Transnistria, unde 
eventual chiar func ii publice.

La 13 mai 1943, se afirma în cercurile evreie
vizita monseniorului Andrea Cassulo în Bucovina i Transnistria ar fi 
avut ca scop suplimentar facerea unei anchete asupra popula iei 
evreie ti spre a putea da astfel Secretarului de Stat al Vaticanului 
informa ii precise privind situa

Cercurile apropiate Lega iei Franceze i Elve
a distribuit personal evreilor din 

Transnistria diferite ajutoare în bani.

D. Demers comun pentru Filderman.
Pe la începutul lunii iunie 1943, dr. Lupu agita printre na ional-
ti, ideea unui demers comun cu liberalii spre a se solicita un act 

de clemen -o
i Mihai 

Popovici, iar de la liberali, dr. Angelescu s-a pronun at pentru un 
demers

E. Noi propuneri de readucere a evreilor din Transnistria.
Apropiindu-se frontul în Est, temându-

represive ce ar putea fi luate de alia ii no tri contra evreilor deporta i, 
cercuri ti s-
dolean ia acestora.
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În acest scop, dr. W. Filderman, în acord cu Centrala Evreilor, a 

care au fost deporta i peste inten iunile guvernului i care prin urmare, 
ar putea fi readu i mai 
supravie uind circa 70. i ar putea fi ierta i, mai cu 

i copii. 

Arhivele Statului Bucure ti, Fond P.C.M. Cabinet, dosar 163/40, filele 87-
93. [în Lya Benjamin, Evreii din România între anii 1940 1944, vol. 2. 

tri. Prefa Acad. 
Prof. dr. Nicolae Cajal. Bucure ti, Editura Hasefer, 1996, (F.C.E.R., Centrul 
pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Izvoare ), pp. 535-
541].

1944, 11-12 mai. Scrisoarea lui C. Titel Petrescu*

Ministru pentru a permite evacuare**

calea bombardamentelor

* Titel Petrescu Liderul Partidului Social-Democrat din România.
** Universul , 14.05.1944. 

-i feri de bombardamente este o 

-
evacuarea a zece mii de copii între 5- t prim lot 

ilor de copiii lor este, sufleteste vorbind, 

primeze fa iuni. Asigurarea c
ilor 

elegere.
le ei.

înlesnirile pentru ca to i acei 
care vor 

i va aduce linis
familii.

S- i unde îi 
s- si are 

desigur o justificare, este totus
al celor ce doresc s-

-ar face mult mai usor decât s-
libertatea alegerii locului de refugiu. Grija pe care o are fiecare de a-

ste alimenta ia va usura în mare parte obliga iile administrative. 
Fireste, sunt regiuni legate de interese militare, în car
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11-12 mai 1944

DOMNULE PRIM-MINISTRU

Partidului Social-Democrat din 
ie care în 

mod neîndoielnic î i va relua locul în via

1)
categorii sociale de pe urma grelelor bombardamente aeriene. Lipsa de 

ioase i rezistente, îi primejduie te 
via i în locuin ele mizere i

ilor. Creierea 
sistematic organizate se impune ca 

mijloc de salvare a muncitorimii primejduite aceasta cu orice 

2) Acelea
i a celor nevoia e în ile 

amenin ate în cele mai ferite, precum 
a sinistra ilor.

3) Întrucât social-democra ia, ca de altfel partidele socialiste de 
a tina e

ci 
deosebire de neam i religie, i îndeob

cu excep
rezultate mul umitoare.

acela al omeniei fa ii amenin
pe to s

au na ionalitatea lor. 
ueste în calea ei. ii victime 

-au petre
va fi, într-o zi, rus i cari 

de origine sau de religie, indiferent de situa
sie a men inerii noble ii sufletesti de care va fi atâta nevoie mâine, când societatea 

- i în elegerea 
între popoare. Egalitatea în fa
vie ii , în aceste momente, nici o dispozi

a lipsei de 
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proteguire i asupra popula iei evreie ti, atât în ceea ce prive te 
i ajutorarea 

sinistra tina i. To
to

ii apar inem aceleia i specii umane.
-Ministru, ca toate 

ionale care primejduiesc existen a popula iei
evreie
excep ionale împotriva acestei popula i
prestigiul na iunii noastre.

Aceste deziderate nu sunt expresia numai a unor convingeri 
personale, ci sunt i acelea ale întregei muncitorimi române.

Primi i, Domnule Prim-Ministru, asigurarea deosebitei noastre 
considera iuni.

C. Titel Petrescu

[Universul, 15. 5.1944; Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry 
during the Holocaust (1986, 12 vol.) editor Jean Ancel, vol. VIII, p. 49]

ÎN FA A PRIMEJDIEI
de Mircea Damian

Î
persoanelor care nu au de îndeplinit o misiune i care în general nu 

i
nu au un rol în angrenajul economic. Ne gândeam în deosebi la femei, 
la copii 
lucrurile 

Pe ziua de eri, ministerul afacerilor interne a venit cu un 
comunicat în sensul acesta. Ceea ce dovede

nevoile publicului, 
a

-se tot ce este cu putin ile de evacuare 

ate.
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i e foarte necesar ca la 
ezat sentimentul unei largi umani

suntem cu to ii egali în fa a mor
care ne amenin

ti i pe 

amenin
i cade tot a a, 

ie sau un 
copil, nu sunt altceva în 

te fiin i de aceea i idee, obseda i de 
acela i gând. În clipa aceea, nu te mai gânde

i spasme, 

universal; cu to a unui singur destin, care ne 
a cum numai spaima de-

adar aspectul cel nou al problemei. Sufletul nostru, 
elegere i omenie, nu 

suferin i tot ce ne amenin
de sus, est -un
copil altceva decât un copil, o femee nu este decât o femee, iar un om 

dincolo de orice considera

Suferin a apropie i contope
dispre

ei noastre, 
e neputincios i

e te i pericolul i
nic.

[Ecoul, 15.05.1944; Documents Concerning the Fate of Romanian 
Jewry during the Holocaust (1986, 12 vol.) editor Jean Ancel, vol. 
VIII, p. 55]
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Nota dr. W. Filderman despre întrevederile sale cu Iuliu 
Maniu i Mihai Popovici*. (1 iunie 1944)

-l Iuliu 
Maniu, l-am întâlnit pe Domnul Mihai Popovici.

Ne- - -l ocolesc.
Am discutat chestia refugia ilor evrei din Ungaria i am 

. Mi-
este în totul de acord -l informez i pe Domnul Maniu. 

Am intrat la Domnul Maniu -am predat memoriile 
rugându- -mi fixeze întâlnire pe a doua zi.

Azi mi-
lor a ii la Guvern.

[Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry during the 
Holocaust (1986, 12 vol.) editor Jean Ancel, vol. VIII, p. 66]

Petre Ghia **, fost deputat liberal, fost ef al grupului ,,H
din Partidul Liberal.

...Îmi în timpul regimului mare alului Ion 
Antonescu i de 

a evreilor din 
România, i-am spus într-o zi prietenului meu Petre Ghia
m- -mi-se copiii inaintea 
ochilor. i, atunci, 1- -ar proceda la 
deportarea evreilor din Bucure ti, mi-ar putea ascunde i cre te copiii. 
Mi- .

În 1942, Petre Ghia a fost mobilizat ca locotenent la Serviciul 
s

Transnistriei, unde a func
acolo destul de rar. La înapoiere mi-

* Frunta al P.N.
** Profesor universitar. Presedintele grupului H
legionari a fostului lider, Victor Iamandi, ministru al Justi iei. A fost subsecretar de Stat la 
Pre edin ia Consiliului de Mini tri, vicepre edintele ultimei Camere a Deputa
1937, când Parlamentul a fost desfiin at de Regele Carol al II-lea
dictaturii regale.
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cu i s-
a întâlnit-o pe Sidi Thal, celebra 

-o frizerie. 
A intervenit imediat la comandantul garnizoanei pentru o buna 

tratare i s-a ob inut foarte curând eliberarea ei. La pu in timp, 
întorcându-se la Odessa, a trimis mare alului Ion Antonescu o 
scrisoare cu con inut deosebit de îndrazne , în care îi relata ororile 

-
se împieta bunul renume de român; altminteri, va veni o vreme când 

. Con inutul scrisorii 
mi l- punându- ta ul a fost un 
sergent-furier, pictorul Vasile Ispir. Scrisoarea o semna Petre Ghea
ca fost deputat liberal, fost ef al grupului ,,H din Partidul Liberal. In 

Generalul Arama, eful poli iei militare din Transnistria, a 
.

ie o avea generalul Schwab
un general român, de origine sas, antisemit notoriu care mi-a spus 
Ghia ar fi primit aspre observa iuni. Între timp prietenul meu a fost 
demobilizat i a revenit in Bucure ti ii
,,Clujana , unde eu func ionam ca secretar. Generalul Schwab, 
informându-se asupra sursei acelei anchete 

pentru a fi trimis pe frontul din Crimeia
prin Comenduirea Pie ii Bucure ti. La prezentarea unui plutonier la 
Societatea ,,Clujana , în str. Bacani 1, cu ordinul respectiv, Ghia
spre norocul sau nu se afla acolo. Plutonierul mi s-a adresat mie ca 
secretar. Cerându-
s -l inso i a spus c
forma de mobilizare a unui locotenent, Ghia
suspect i s-a ascuns. În acela i timp a solicitat o audien
ministru, Mihai Antonescu cu care fusese coleg de facultate. În 
decembrie 1943 a fost primit în audien -un mod deosebit de 
curtenitor i, printr- a lui -a
cerut ministrului de razboi, generalul Emil Pantazi
demobilizarea lui Ghia l-a
cunoscut personal pe Ghia i a ordonat demobilizarea. Ca urmare, în 
ziua de 30 decembrie 1943, Ghia
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mine acas ia sa, Adina, eu cu 
so ia, mama mea 
Landau.

i 8 ani, s-au culcat devreme. Bucuria 
nd salvarea sa de la moarte 

i strânsa prietenie ce 
-a eviden iat în continuare. În 

asupra Bucure tiului; primul, la 4 Aprilie 1944, în care a fost ucis i
talentatul artist comic Ion Vasilache. Din celebrul cuplu Stroe i
Vasilache, bombardament care a îngrozit popula ia Capitalei. Oamenii 

cie i în jurul 
Capitalei. locuri presupus a fi ferite de aceste bombardamente.

Sectorul Colentina-Afuma i era un loc considerat ca fiind ferit 

jurul fermei lui Petre Ghia ,
Petrescu fratele mamei sale i i
vi u Ghiata
În în elegere cu fratele meu, inginerul Aurel Saxone, am construit o 

i pridvor. Acolo 
ne-am mutat: eu cu so ia i copiii; fratele meu cu so ia sa Poldy 

alie cu so ul ei 
Jules (Iulian) Grebu i fiul lor Devis. Am luat cu noi 

Segerceanu

prabu irea regimului antonescian (23 august 1944) 

Influen a i de refugiul nostru, o mul ime de evrei i-au construit 
cabane în jurul fermei lui Petre Ghia , în zona comunei Voluntari. La 
ferma lui Petre Ghia -a refugiat ministrul de 

, pe care l-a cunoscut cu prilejul 
ionate mai sus i care locuia acolo cu prietena sa

anu anu, azi refugiat în 
Germania de Vest). So ia lui Pantazi s-
unul dintre dispersal, Alexandru Nuta (Nathansohn), care era 
comunist, a locuit un timp i Lucre canu, viitorul ministru de 
justi ie, cu so ia sa. La conacul fermei apar inând lui Mi u Ghiata,
vecin cu Petre, s-a dispersat ministrul de Interne, generalul Gh. Piki-
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Vasiliu. Din acea
pichete de solda i înarma i.

Într-una din zilele lui iunie 1944, un maior de siguran
vizitând regiunea i constatând puzderia de evrei din jurul fer-melor 
unde locuiau cei doi mini tri antonescieni, a considerat din 
antisemitism a acestora pune în pericol securitatea mini -
trilor i a ordonat desfiin area cabanelor i evacuarea tuturor evreilor 

a. Ordinul a fost transmis în 
aceea la orele 10, prin eful Postului de jandarmi din comuna 
Voluntari. Nelini tea printre cei viza i era destul de mare, data fiind
intensitatea i frecven a bombardamentelor aeriene executate de 

e ti
i, sesizat telefonic de so ia mea, 1-am contactat la telefon pe Petre 

Ghia , relatându-i gravitatea situa
pentru noi. În aceea i perioada Societatea ,,Clujana î i dispersase 
magazinul în ni te dependin e ale fermei lui Ghia
s-
Petre Ghia l-a a teptat pe generalul Pantazi
la orele 12 noaptea. La 
eviden iind inumanitatea ei 
tururor. Generalul Pantazi, care nu cuno tea acel ordin de evacuare al 
evreilor, a chemat pe ordonan a sa un plutonier i i-
împr
dispersa ia d-lui Petre 
Ghia . Ordinul a fost comunicat tuturor 

i, astfel prin atitudinea lui Ghia lini tea 
i siguran

Gestul lui Ghia -l
pre uiesc. Prietenia

, pp. 27-31, în Valentin Saxone, 
Speran e în întuneric. Memorii, Editura Viitorul Românesc, Bucure ti, 2004]
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VIII. Solidaritate în lumea culturii

1. Scriitorii

Între decretele-lege din anii celui de-
s-

de autori evrei. O *

* Lista interzicea scrierile tuturor litera ilor, publicistilor 

ADERCA FLORIN-POPOV = FROIM ZEILIC; AVRAM ADERCU = EDELSTEIN 
i Avram Adercu Dobris ti-Tutova, 13 martie 1891; 

i: Leon Axelrad 
i: Golda 

S ,
i: Iancu Birnberg Biba 

i: Carol Haimovici i, 19 mai
= BUIUM sin STRUL- i: Strul sin Leiba Croitoru 
Dorohoi ,

i: Mihel Leia Hoisie (Carp -Boto ani, 24 ianuarie 
Janeta Alter 

i: Simon 
Ghizela Rotman m , 29 decembrie 1903; DOMINIC A. = REICHMAN 

i: David Reichman , 1 decembrie 1889; 
ti, 3 februarie 1891; FUNDOIANU B. = 

i: Isac Wecsler Aldea Wecsl i, 15 noiembrie 1898; 
i: David 

Boto
i: Herscu ani, 5 octombrie 1881; LUCA B. = 

i: Avram Bernstein Rozale A. Bernstein; LUDO I. = 
i: 

Henry Massoff , 4 iunie 1904; MILLIAN MAXIMIN = 
GRIMBERG PASCU- i: Pascu Grimberg ti, 

i: Alter Sima Herscu 
i: 

Zeilic Moscovici ti, 23 decembrie1898; NEM EANU 
i-Ialomi a, octombrie 1887; PELTZ I IC 

i: Nathan Peltz Esra 12 
februarie 1899; PRIBEAGU ION = I i: Nesinu 

i:
Beniamin , Bac
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anii '40 a fost afi 1. Chiar 
tiin ifice, tehnice, medicale, care nu apar men iona

i- nul cultural al 
ie. Motivul era 

Cu atât mai important, gestul unor colegi români .a. de a se 
opune imensei campanii de excludere a creatorilor evrei din con tiin a
elevilor i studen ilor, a tuturor celor interesa
antisemi ilor era de a inculca în con tiin , fie 

ntipod, se aflau acei 
scriitori democra i care i în acele vremuri î i afirmau respectul lor 
fa

al unui intelectual proeminent ne referim la George aici 
legionaro-

Istorie a literaturii române în care sunt reaminti i i analiza i
aproape to
Întemeiere a prozei este eviden ,
filosoful popular evreu Cilibi Moise. Din epoca domnitorului Cuza 
sunt evoca i câ iva poe i minori, iar din epoca domnitorului Carol i la 
capitolul ample medalioane consacrate lui 
C. Dobrogeanu-Gherea, Ronetti-Roman, A. Steuerman, Giordano .a. 
Trecând pragul noului secol, al XX-lea, este amplu caracterizat 
H. Sanielevici , Al. George .a. La grupul Vie ii
Române ti este eviden tilor, 
Mihai Cruceanu, Barbu Nem eanu, D. Iacobescu i

i: David Sloim Siegler i, 2 martie 1895; 
a-Dorohoi, 1851, mort Iasi 1908; 

, noiembrie 1891; SEBASTIAN MIHA1L = IOSEF 
i: Mendel 

i: Iancu Clara Steuerman i, 
30 noiembrie 1872; TAILLER EMILI i, 15 august 1887; TOMA A. = 

i: Leibu -
Ialomi i: Philip 
Rozinstoch ti- ie 1896; TUDOR ANDREI = ANDREI 

i: Heinrich Raiber 
i: Oisie Vecsler i, 

20 iunie 1882; VORONCA ILARIE = EDUARD ISIDOR MARCUS, i: Isidor Cecilia 
-ZISSU, 

i: Pincu Esra 



176

G. Ranetti sunt plasa i la , iar în grupul masiv 
intitulat Romancierii (1920 1930) sunt analiza i pe larg F. Aderca,
I. Peltz, Ury Benador , Sergiu Dan. Virgiliu 
Moscovici-Monda este încadrat la Moderni ti (momentul 1919), iar 
printre Intimi tii momentului 1920, Emil Dorian. Acela i Emil 

Jurnal (1937 1944) scrie:
Sergiu Dan, care a fost la mine ca pacient, mi-a oferit în 

i uete...Între alte multe momente din 
t închis i printre numeroasele lui revolte 

împotriva celor ce s- -a
- erban Cioculescu i

Vladimir Streinu Istorie a literaturii române, pe semne 
pentru a anihila influen .
Condi

Din respectiva relatare putem deduce cât de curajos a fost 
George ii, nu s-a

-i include cu orice pre i pe scriitorii 
evrei. Mai mult chiar, într-un adaos adus la redac ie în martie 1941, 
mai sunt inclu i câ iva evrei.

Astfel, în edi i în 
i sub genericul 

Autohtonizarea simbolismului, B. Fundoianu i Ilarie Voronca, iar 
la Dadai ti, suprareali ti, hermetici (momentul 1928), Tristan Tzara,
H. Bonciu, Al. Robot, Andrei Tudor .a.

Încadra i la sunt: Tudor Vianu, Pavel Dan, Petru 
Bellu, Maria Banu , Reymonde Han , Sidonia 

anu, tefan Baciu .a.
Noua genera ie (momentul 1933) nu-i omite pe: Mihail 

Sebastian, M. Blecher, Ieronim erbu.
Monumentala 

în prezent in quatro reprezenta la data 
apari
fenomenului literar românesc, dar i mai 

A
acea ordonan i acele liste care izgoneau din patrimoniul literaturii 
române condeie evreo-române, dedicate 
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au fost rea ezate la locul cuvenit, într-

iilor i persoanelor supuse 
unui astfel de bombardament ideologic 

i-a dovedit înrâurirea asupra 
multor genera ii de studio i i intelectuali. S- -un 

pentru anii domina
i candoarea, în 

care- -o
- ilor sau un decret venit de sus. 

i totu
nemijlocit cu opere ale scriitorilor evrei produse pe lungimea unui 
secol întreg.

i fa
evrei fa nu se reduce doar la cea men

, de i acest exemplu este dintre cele mai 

i Istorie a literaturii (edi ia a II- i
ini, printr-o propor i i la 

ional i

ia lor... O 
filologi evrei (Moses Gaster , A.I. Candrea i

ia la 
i, 

colportori de lucrurile cele mai noi, anticlasici ti, moderni ti, agita i
ia tradi iei

De aceea, i
fa e evrei i suferin a lor, când peste 

ani, în plin regim comunist, s-a dovedit printre pu inii care într-un
Scrinul negru

'44. În condi iile în care 
asupra acestui episod tragic din istoria evreilor, regimul decretase un 
anumit tabu.

Dar, cum spuneam, cuvinte elogioase i de compasiune pentru 
creatorii evrei, i pentru tot neamul lui Israel au exprimat 
de al ,
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m-am sim it umilit i crud jignit ca român de ororile care s-au 
petrecut... Ia iul a fost dezonorat prin crimele împotriva unei popula ii 

evreiesc un stimulent 
buni, mai ata a i i mai devota i dintre prietenii mei au fost evrei. Ei 

, nobil i sublim sensibil 
deci i fa rpessicius -am considerat cu 
acela i ochi i pe poe ii români i pe poe
con tiin

te distinc ii

Lovinescu elege; 

2. Oameni de teatru

i material, 
l-au primit arti i în ciuda 
tuturor riscurilor, din partea a numero i colegi români. În urma 

421812, tot personalul evreiesc de la teatrele 
na ionale 
i amenin

i fa ei în privin evrei 
cu teatrele române ti, Direc

Direc

ca colaboratori. N-

Informa ii de acest fel avem 
le-au putut confirma i

evrei 3

Constantin 4 tilor 
angaja (N. Stroe, surorile Henrietta i Fedora 
Gamberta etc.), George Vraca5, pre edintele Sindicatului actorilor, a 

fondurile sindicatului, actorii Grigore Vasiliu Birlic6 i Vasile 
Vasilache7 au intervenit pentru evreii din deta
obl i-a salvat angaja ii evrei 
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ilor propriul 
deta

i precum Mihai Ralea8, Pamfil eicaru9,
N. Vl , Bâzu Cantacuzino10 i colegi precum Soare Z. Soare11,
Lucia Sturdza-Bulandra12, Lily i N. Carandino13, Constantin
i Vasile Vasilache s-au solidarizat14 cu actorii evrei exclu i din teatre 
i au venit ostentativ la spectacolele de la teatrul evreiesc Bara eum.

Andrei O etea ca director la Teatrul Na ional din Ia i, s-a

1942, angaja i ai 
statului, el i- e venite din partea 

15

Lucia Sturdza-Bulandra 
ti evrei precum actorii Maria Sandu sau 

Al. Fin i i prime te chiar un avertisment public de la directorul 
general al teatrelor e a teatrului pentru 

ianuarie i dispozi iile 
Ministerului Educa iei Na ionale, Cultelor i Artelor i ale Direc iei 
Generale a Teatrelor, privitoare la interdic ia arti tilor evrei pe scenele 
teatrelor române 16 ie nu a împiedicat-o pe 
doamna Lucia Sturdza- ia

Al. Fin i, la Bara eum.
Constantin i Vasile Vasilache (colegul din cuplul de 

Stroe i Vasilache) vin în special pentru N. Stroe, pe care 

teatru. N. Stroe î i aducea aminte într-un
interviu din 1967: ie de ecoul profund pe care l-a avut 
gestul lui de a veni în sala Bara eum, într-

-a iubit tot publicul -a bucurat 
i l-a aplaudat frenetic i publicul de la Bara eum, în seara aceea de 

neuitat, când l-
Minute în ir au inut aceste aplauze. Ele au însemnat dragostea i

i pentru un 
17

iilor i
pentru Stroe

ia .
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În memoriile sale18, Stroe poveste
unde eroul i are un dialog cu 

propria lui con tiin

Eu ascuns în cabina regizorului de culise spune Stroe eram 
con tiin a lui i-

«Eu tii cântecul Roata morii 
se învârte te ac, ac, ac?»

-au recunoscut vocea 

cine a vorbit, dar eu fugisem pe u 19

Un episod aparte în istoria teatrului românesc i un exemplu de 
rezisten de 
Mihail Sebastian, dar care pentru a putea vedea lumina rampei trebuia 

tefan Enescu i-a
pseudonim (Victor Mincu), 

Mihail Sebastian care citise scenariul Stelei
Piacentini i Mircea eptilici a primit din partea lor încurajarea de a o 

Sfidând toate ordonan ele, toate interdic
pe scena 

În decembrie 1943 
fost gata. Era momentul în care cineva trebuia s-

-
lansarea Stelei -
numele?

ii) a fost Soare
Alhambrei.

...Victor Mincu alias tefan Enescu nu s-
i ...scris-

i corecturile) pentru ca 

necesar ...
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În seara premierei (1 martie 1944), Mihail Sebastian n-a fost la 
-

Dezlegarea: Mihail Sebastian
i

20.

fost nevoit

Victor Mincu a existat tefan
Enescu

reptul la via Stelei 
21

Carol Drimer22 i
de alte sute de îmbarca
destina i i fusese coborât, la 4 iulie 1941, la Roman (atât 
durase e atât de apropiate) i
zvârlit, i evrei mor

informa i ceea ce i s-a întâmplat. So ia lui, 
Fanny C. Drimer, îi scrie23 principesei Martha Bibescu, influenta 

ie 
-

Scriitorul S.C. Cristian, într-un capitol special din cartea sa 
Patru ani de urgie. Notele unui evreu din România, 

, reac ia i implicarea principesei Martha 
Bibescu în ajutarea acestei familii în anul 1943.

i revolta Principesei pentru cele 
comise la Ia i. Principesa m- e dnei 
Drimer, pe care 

avea, pe deasupra durerii uciderii so ului 
i
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deportare în Transnistria , i

ie de stabilire 
la Ia i.

Am comunicat Principesei Bibescu i i-am indicat 
calea de urmat, pentru ob inerea autoriza

i. O astfel de autoriza ie se ob

alul
Picky Vasiliu nu va aproba autoriza ia gratuit, chiar cu înalta ei 
interven ie.

Principesa a refuzat alului vreo favoare i s-a
-na Drimer tiu cum s-a terminat 

interven alului i
24

4. Valoarea unor gesturi omene ti

Pentru destinul intelectualilor evrei în acei ani de restri te, 

me i gesturile cu 

pe care noul secretar general legionar de la Muzeul 

de pictorul Marius Bunescu
iunea poetului i ziaristului Gheorghe

Dinu ( tefan Roll
o expozi Iser Petra cu în
condi iile în care arti tii plastici evrei au fost cu to ii pu i la index prin 

i

eu, 
fie el i Iser, -l mai lauzi, era un mare act de curaj i
umanitate!

Acte de solidaritate cu evreii, cu arti tii evrei în spe
dovedit i muzicienii. În vremea legionarilor, George Enescu a 
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Concertul de Max 
Bruch. i câte altele de acest fel n-

În lumea gazetarilor i scriitorilor, de unde s-au recrutat atâ ia 

relevante a contrario
Rebreanu, cu func -a pronun at, ca i
Sadoveanu sau Galaction -au 

ctor al 
Teatrului Na
Caler dintre societarii acelui teatru. Despre Gala Galaction, preot, 
mare scriitor i prieten de vremuri grele ale neamului evreiesc s-au 

anilor25

scrie ef rabinul dr. Moses Rosen
ti, la amvonul 

templului Fraterna
Rabin dr. M. Beck la oficierea unei ceremonii de Bar-Mitzva

ii, î
anteriu, Gala Galaction. ie, to i cei prezen i

i. Un preot cre tin, într-
i în 

cetluit.
i totu i... Galaction a i se 

-
ii poporului Bibliei. Lan ul 

genera iilor evreie ti î
ine. Într-însa 

i aduce iar obolul vostru în 
cultura i tiin

A a g -a Galaction -a picurat 
i îndurerate.

Nu numai cu vorba, ci i cu fapta, Galaction

(Eclesiast, 3, 15).
... Au fost sco

-
a

ii noastre.
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jur, un alt grup de huligani i bat
a ie -

tura i s-a
terorii antonesciene.

- mas 
26

poveste te în cartea sa 
Amintiri , în iarna lui 1941 a ajutat cu bani 
mul i evrei în nevoie. Scriitorul Axel Munte
1942, când evreii din Bucure ti erau sco i la 

i a lucrat o vreme în locul lui. S-a adresat apoi întregii 

Acela i om, înnobilat de misiunea sa cre
intelectualul evreu Emil Feder -i ulterior 

.
De i Gala Galaction, prin întreaga sa atitudine fa -a

i de al ii. În Jurnal din 
27,

regizorul Sandu Eliad i poetul Alfred Sperber, afla i pe lista celor 
care urmau a fi transporta i în Transnistria, au putut fi salva
interven

Arghezi a semnalat, în din 28 
mai 1943, deportarea lui Filderman în Transnistria, eviden iind 
necugetarea acestei ac -un moment 

Tableta cu pricina, purta titlul metaforic de Voinicul, plin de aluzii pe 
care 

i celui mai firesc gest de 
compasiune pentru evreii supu i în orice moment prigoanei. În i

ocumentare de solidaritate i compasiune venite din 

afla i într-o situa ie de neinvidiat.
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5.
i prieteni 

Adrian Radu Cernea î i aminte te despre Ia
pogromul din iunie1941, unde fo tii colegi, studen i i absolven i, 

i i de legile rasiale, î

-a

i Camil Mota , Radu Vasiliu i
Constantin Robu, colegi de liceu i de facultate, aducând cu ei câte o 

ia mea i a mamei mele. Au fost 
oameni i... «oameni».

...În iarna anului 1940 -am 
sim i de pe 

ire a 
unelte adecvate acestui profil specific de 
aten -

ada Carol, în fa ii i a 
Politehnicii ,,Gheorghe Asachi . La orele de ie ire de la curs, m-am 
încruci at, i gen i cu fo tii mei colegi de 
facultate.

Îi priveam cu nostalgie i invidie. Niciunul dintre colegii sau 
colegele mele nu a avut o atitudine jignitoare fa tii lor 
colegi. Victorine Bart mi-
Camil Mota i Radu

i lui Albin, Cristofor Simionescu l- i at pe 
Silviu Ekstein.

Erau prietenii no
28

6. Documente de Poli ie i Siguran mani-

România Prefectura jude ului Vla ca
Serviciul Administrativ 19248 6 aug. 1941
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Domnule Ministru,
Motivat de raportul nr. 12385/941 al Poli iei ora ului Giurgiu,

tiin
s-au înaintat Direc iunei Generale a Poli iei Bucure ti
actele adresate, indivizii Dimitriu Gh. Gheorghe din Bucure ti, avocat 

i i Maria Buzea ti.
Ace tia, în ziua de 4 august a.c, cu o ma ina taxi nr. 12995 B. au 

venit de la Bucure ti i din 
ora ul i jude i i

S- suma de 
25. i i evreilor, dar n-au 
avut timp, fiind lua i de gardieni i condu i la Poli ie.

S- - i obiectele pe 
cari indivizii de mai sus le-au adus din Bucure ti i le- it

i în
Bucure ti i cari se folosesc de cre tini pentru ca obiectele 

S-ar putea ca ace tia sa fie i comuni ti, de aceea s-au înaintat 
Direc iunii Generale a Poli iei Bucure ti, pentru a se cerceta i stabili 
precis identitatea lor.

Prefect, colonel eful Serviciului
(ss) V. Pascu (ss) Indescifrabil28

*

Consilierul pentru probleme evreie ti Bucure ti, septembrie 1942

Ref. Subsecretarul de stat la Ministerul de Interne, generalul Vasiliu.

i a 
-a întors la 

Bucure ti cu mare alul. El a 

România. Dar mare alul i-
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urarea convorbirii cu mare alul, încît în ziua de luni n-

Mar i, 8 septembrie, generalul Vasiliu a primit o delega ie de 
apte actori, printre care trei evrei, pentru a interveni în favoarea 

regizorului evreu Sandu Eliad, regizor la Teatrul Evreiesc din 
Bucure ti -
deportarea lui în Transnistria. Generalul Vasiliu a declarat delega iei 

i evreii ar trebui extermina i, 
întrucât ar fi luat românilor totul, bunuri i bani. Vasiliu a fost foarte 
categoric. Delega

inut vreun rezultat.

RICHTER
SS-Hauptsturmfuhrer29

*

Inspectoratul Jandarmi Craiova Secret

mai 194430

i e la pensie, 
poeta Elena Farago

care s-a divor at.
La Elena Farago vin regulat foarte mul i evrei i masoni printre 

care: Sandu Sanft, inginer Otto Hesselman, avocat Vasile Sandulian,
avocat Atanasie Iliescu, I.C. Policlet fost magistrat, profesorii 
Tiberiu Iliescu31 i Sara

Cruceanu, din Bucure ti, evreu de origine i cunoscut comunist, fost 
închis la Jilava.

To i cei semnala i mai sus au sentimente anglofile i accentuate 
înclina iuni spre comunism, în special evreii.

acestor indivizi ilor de la datorie, de i
sunt în cuno tin

Inspector Jandarmi Craiova, colonel, ss. Florian Stoenescu
Comunicat: Inspect. G-ral al Jandarmeriei 
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Pe document, rezolu i Dir. Gen. a Pol. ss. 

7. Memoriul intelectualilor: Un act temerar i eficient

Una din ac iunile cele mai importante, în materie de proteste 

români, în spe

scriitori, profesori de liceu) la sfâr itul verii lui 1942.
Memoriul este legat de inten ia lui Antonescu de a deporta, la 

recomandarea germanilor, mai întâi pe evreii din Banat i sudul 
Transilvaniei, apoi 
Polonia. Hauptsturmführer-ul SS Gustav Richter, consilier pe 
probleme evreie ti la Lega Bucure ti i

iei sale 
i apoi renun ii ale lui 

A -au 

discernere între protestele puternice venite din partea 
- i

intelectualii, autori ai acelui memoriu.
Ce cuprindea acel memoriu? Mai întâi o în iruire a câtorva din 

iindu-se 
ac

i o parte a Bucovinei... s-a
organizat în condi ii atât de atroce încât a a numita ac iune de 

-a transformat, în fapt, într-o

Cunoscutul autor englez Dennis Deletant32, prezentând i
analizând Memoriul unor intelectuali români înaintat la Palat (vezi 

nr. 107/2004) conclude pe marginea celor semnalate în 
ii privind decizia lui 

mare -
Un
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ire de la Stalingrad i

ele politi ie 

tie precis ce 
efect a avut memoriul asupra regelui Mihai i reginei Elena, dar la o 
edin tri din 13 octombrie 1942, Mihai 

Antonescu a anun at decizia mare alului de a suspenda (sublinierea 
alul nu a dat 

fluen at de o 

Memoriul unor intelectuali români, înaintat la Palat, în vara 
1942

[textul primei fraze nu se cite te clar]:
i o parte a Bucovinei 

i au pierit 
din pricina violen elor, a bolilor, a foamei i a frigului.

condi ii atât de atroce încât a a numita ac
- i

iune de exterminare.
De doi ani ne-am a ezat în fruntea statelor cari prigonesc pe 

ii, prin necontenite 
i a urii, prin 

Evreii au fost exclu i
bunurile lor au i
existen a le- ie i opresiune pe care 
le sim im ramificându- ii.

Am statornicit un regim antievreesc, pe care însu i ziarul
iei Germane, îl nume te cel 

mai drastic din tot Sud-Estul.
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mereu în intensitate i adâncime 
nostru na ional.

i de a tupila; am 
ii de stat, un curent de 

i
i societatea 

[...]
Putem a tepta ca problema evreias

ansamblul ei, la conferin i soarta tuturor 
statelor. Acolo se va stabili situa ia evreilor din România i tot acolo 

i.

interna ional public i protec

nu s-au acordat iile care 

Interesele noastre na iona -
-ar putea 

de exterminare a evreilor, conceput de interese potrivnice 
noastre, când:

i
unde regimul na ional-
împotriva evreilor n-au atins gradul de gravitate pe care îl au la noi.

În Reich, evreii au fost readu i în câmpul muncii, iar nu de mult, 
ile germane au schimbat destina ia unor evrei din România, 

deporta , ei au ajuns în 
uzinele din Germania, unde munca i priceperea lor au fost puse în 
valoare.

ti, la cari 
suntem sili

În Italia, evreii sunt integra i în comunitatea na
dre
na iunii într-un spirit de fraternitate i colaborare.
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În Ungaria, tigat în trei rânduri 

itoare i dibace.
Numai în ia

original).
O i o institu ie pe 

baza unor tratate interna ionale, ie ite din asentimentul marilor puteri 

ional 

noastre na ionale elor etnice cu cele politice, 
când i Dl. Churchill, primul ministru al Marei Britanii i dl. 
Roosevelt, pre

pedepsirea it persecu ii împotriva evreilor 
constituie unul dintre , comisarul 

ambasadorilor no
represalii i compensa ile comise în Basarabia i
Bucovina.

În America, persecu iile împotriva evreilor din România dau 
na tere la mi iuni 

a
ilor ce le-a fost încredin ate prin tratate.

Ne închipuim prea u
recurge la injusti ie i violen e, la înjosirea i decimarea popula iilor 

-au 
consfin i cari, mâine 

vor avea de spus acela

peste suferin ele i vitregia ceasului de fa 33.
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, De la o zi la alta. Memorii, Bucure ti,

Editura Cartea Româneasca, 1979, p. 271-272, apud Evreii din România între anii 1940
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21 E. Ie eanu, ..., Revista Cultului Mozaic, 1 august 1968, p. 6.
22 Carol Drimer (1893 comparatist.
23 .

Cele câteva rânduri adresate so ului meu mi- i de adresa 
-o cunosc. i a

-o indice.
amintire) 29 

iunie 1941; a ajuns la Roman

-
» i a

de o prin
-mi ierta i cutezan a de a 

e direct, deschizându-mi în fa
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IX. Ardealul de Nord, aprilie-septembrie 1944

germano-italian (Dictatul de la Viena) prin care partea 
de nord a Transilvaniei (43.492 km2 i 2.667.000 de locuitori, din care 
50,2% români, 37% unguri, 5,7% evrei i 2,8% germani) a fost 

iei de Nord a avut 
consecin e tragice asupra destinului popula iei evreie

naziste, instalându-
context noua guvernare a trecut cu rapiditate, ile 
ocupan ilor nazi ti, la implementarea solu iei finale irea 
de evrei.

La 5 aprilie 1944, a fost adoptat decretul-lege nr. 6163/1944
privitor la stabilirea unui spa iu special de locuit pentru evrei. Textul 
legii preciza: guvernul regal maghiar trece în scurt timp la 

irea . Ordon ca ac

transportarea evreilor 
concentrare. Ulterior, o parte a popula iei evreie ti din ora e i

de la domiciliile lor revine poli iei i jandarmeriei maghiare 
teritoriale. SS-i tii se vor deplasa la fa a locului în calitate de 
consultan i. Ordinul de fa ile, 
respectiv 

la trecerea la ac iunea ire. 
Baky Lászlo, secretar de stat la Ministerul de Interne.1

Planul de de-iudaizare preconiza trei etape:
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1. entru ghetoizarea i deportarea evreilor 

2. Ghetoizarea i concentrarea în centrele de deportare;
3. 2

În Transilvania de Nord, ghetoizarea a început în seara zilei de 
2 mai 1944 i s-a încheiat pe 
sfâr itul lunii mai i s-au încheiat la mijlocul lunii iunie 1944.

ate 

ile poli iene i de exterminare 

supravie i bestialitate. În 
Some , martorul Weinberger Emanoil 

a declarat la procesul ghetourilor din nord-vestul Transilvaniei:
În ghetou erau interna -au 

i organizare a vie ii sanitare a 

spitalul ora ului Dej a evreilor bolnavi, ceea ce nu a admis i nu a 
luat -au aflat în ghetou, foarte mul i evrei 
s- de diferite boli. Au murit peste 20 de persoane i copii 
nou-
era organizat într- i a fost împrejmuit cu re ea 

3

Regim similar, sau i mai insuportabil, a fost i în celelalte 
ghetouri.

i
evreii pentru a declara unde i-au ascuns obiectele de valoare sunt 

Alexandru la 
procesul ghetoului din Reghin:

Interogatoriul era luat în pivni a unei case i în birou. Cei care 
i în

-

âta de cauciuc erau 
i erau apoi alunga i

i au le
urineze sânge.4 Metode similare au fost folosite în toate ghetourile.
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Dar regimul de teroare pentru excluderea evreilor din societatea 

i în locuri publice, a fost promulgat un 
ordin special, semnat de primul ministru, Sztojai Döme, tot la 5 aprilie 
1944. To i evreii trecu i de 6 ani au fost obliga

ase col uri de 10x10 cm, confec

sanc iuni grave.5

Ordinele restrictive prevedeau pedepse drastice, nu doar pentru 
i pentru eventualii lor salvatori 

neevrei.
În atari condi ii, orice încercare a unor neevrei de a veni în 

ajutorul evreilor presupunea un risc i un curaj de-a dreptul eroic. 
Ac i
individual. De importan iile interumane, care 
au existat între evrei ii

de a procura acte false .a. Documentele vremii 
supravie eni neevrei, în condi iile 

riscurilor, au venit în ajutorul evreilor, salvându-
pu eni temerari s-au înscris în 
istoria luptei pentru supravie uirea evreilor în anii Holocaustului. 
Cinstind memoria lor, ef-rabinul dr. Moses Rosen, într-

Sinai, a 
În timpul în care Eichmann mâna spre cuptoare pe evreii 

din Oradea sau Cluj, din Dej sau Carei; în timpul în care ofi erii 
horthy ti i szalasi ti schingiuiau i jefuiau evreii în acela i timp 
O an Ioan, muncitor din Baia Mare, strada Vrancei 61, a ascuns 
în casa sa, primejduindu- i via a, pe evreul Izsak i i-a salvat 
via a; ceferistul Vaida Al., tot din Baia Mare, a salvat via a
hahamului Zinger i a celor patru cop
Ritoc, din Carei, a smuls mor ii pe evreica Grün Helena cu feti a
ei. Am putea în conchis 
dr. Mozes Rosen, menite a ne reda speran a, a ne insufla puteri 

i mai departe pe drumul pe care am pornit de la poalele 
muntelui Sinai.6

i, într- i alte exemple.
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*

Grupul celor salva i de so ii Appan din Oradea.
Locotenent- Kalman a preluat 

ial proprietatea unui evreu. 
Fabrica se afla pe teritoriul unde s-a creat ghetoul din Oradea. Appan 
Kalman a reu

i în podul ei. Maria Pataki, so ia lui 
Appan, s-
evreii din Oradea au fost deporta i la Auschwitz. Cei 37 au fost 
salva i, cu riscu i

i , a fost denun .
i de ei au reu a

România. În 1987, so ii Appan au fost cinsti i între 
popoare .7

La Institutul de Teologie Greco-C ,
rectorul Stan Gavril, profesorul Virgil Maxim i Gheorghe

Mangra, administratorul iva tineri evrei în 
condi ii când în corpul din fa iona un spital pentru 
SS-i ti, ce se afla sub paza solda ilor SS. Acolo, în gura leului, au fost 
ascun i respectivii tineri. Ei circulau prin spate, prin sacristia capelei. 
Nimeni n- -

8

Grupul doctorului Miksa Kupfer.
Doctorul Kupfer i alte 30

de persoane din Oradea, s-au salvat într-o sec
boli contagioase. De acolo, Kupfer Miksa, cunoscut ca romancier sub 

i ceilal i evrei, au fost 
ajuta i de consulul român de la Oradea, Mihai Marina

Subsemnatul, con tient de responsabilitatea ce-mi asum, 
consul general Mihai 

Marina:
Dl. Marina, pe care l-am cunoscut în anul 1942, în repetate 

rânduri s-a declarat contra fascismului, condamnându-l în toate 
manifesta iunile lui. 
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ideologii, în timpul prigoanei fasciste a dovedit 
în toate sentimentele lui democrat i antifascist.

Fapte:
1. În timpul când la Oradea s- i familia 

i umane ale d-lui 
Marina, cu ajutorul lui ne-am salvat, refugiindu-ne în România. 

-a fost dat din partea d-lui Marina 
absolut dezinteresat.

iativa proprie, tot a a de dezinteresat, a 
oferit ajutor i familiilor dr. Nagy Pal, Osvat, dr. Winkler .a. În 

, unul din 
care s-a

refugiat în viile Oradea i
în Ungaria dl. consul Marina l-a ajutat cu bani i alimente timp de 
câteva luni.

Marina în locuin a d-lui dr. Ter ocaziune, dl. 
consul s-

-l d-
lui ministru plenipoten iar la Berna, Vespasian Pela. Sunt convins 

acesta au luat cuno tin
te popula ia 

iuni înlesnite, prin dl. 
consul Marina s-au produs interven ii serioase i, în parte, eficace 
(Crucea Ro ie la Budapesta) în interesul 
evreilor.

te 

i, riscându- i pozi ia i

Oradea, 2 septembrie 1946
Kupfer Miksa, medic primar al Spitalului Evreiesc9

Ac iunile nobile ale d-nei Sencovici Pasuc din Oradea, se 
înscriu, de asemenea, în istoria luptei pentru salvarea unor evrei în 

ii, i
poate chiar al vie ii, aducea evrei, în mod clandestin, din Budapesta la 
Oradea, pentru a-i trece tot clandestin în România, unde la data 
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Nu i-am putut 
salva pe to i cei care trebuiau salva i, -na Sencovici 
Pasuc într-un interviu acordat revistei . Simt, 
totu i, o mare satisfac

vie i.10

Cunoscutul istoric din Oradea, dr. Tereza Mozes, 
supravie , în cartea sa Decalog 
însângerat aduce un omagiu neevrei care în pofida 

i omene ti.
Cel mai mare ghetou din Ardealul de Nord a fost cel din 

Oradea, scria Tereza Mozes. irca 25-30% din 
popula i

înflorirea vie ii economice i spirituale, inclusiv prin crearea 
atmosferei pline de personalitate, în Jugendstil, a ora ului. Poate 
con tiin
orbi i, ul nu-i -a

a. Locuitorii ora ului nu au opus niciun fel de 
rezisten Totu i, au existat doar i

i, procurarea de 
acte false, ajutor acordat la tr ei.

Voi pomeni în primul rând numele celor care au ob inut
i între Popoare : Appan Kalman, d-na Kalman, 
Maria, Antal Rozalia i Szakadathi Julianna. Au 

contribuit la opera iuni de salvare: Pop Sandor, Szabo Maria, 
Szücs Joszef, Farca Rozalia, ibulac Martin i Csurka Peter, fost 
ofi -nei Appan 
Kalman.

Dr. Virgil Maxim, profesor la 
Greco- i Gheorghe Mangra, curatorul institutului, au 
ajutat la ascunderea unor tineri, dr. Szabo Lajos, pastor reformat, 
i dr. Opalotay Janos, capelan romano-catolic, au antedatat actele 

mul umiri i d-lui dr. Mihai Marina, consul la Oradea i d-lui dr. 
Ion Isaiu, loc iitorul acestuia.

nu-
mi mai amintesc numele m-a înso it de-
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Nu- -
heto, 

11

-au intentat ac iuni penale 
împotriva a mai mult de 1400 de persoane care au ascuns bunuri 
încredin ate de evrei.12

*

Despre salvarea unor evrei din Cluj scrie, printre al ii, Löwy
Daniel (doctor în tiin ean 

églagyártól a 
tehervonatig
la Cluj în 1998. Însu ii. În fabrica de 

transporta -Birkenau.

Járosi Andor, episcop evanghelic din Cluj.
Löwy Daniel îl nume te un Wallenberg al ora ului de pe 

malul Some ului. Dar faptele sale sunt mai pu in cunoscute. Era un 
mare prieten al evreilor i îi 

ii Jarosi au circulat zi Clujului, 
i vârstnici, ascunzând în locuin a lor 

cuno tin e, introducând în ghetou alimente. Folosindu-se de calitatea 
u i ându-i ostentativ pe prietenii 

În predicile sale Járosi a protestat împotriva politicii criminale 
antievreie ilor maghiare.

Destinul lui Já i prin 
i i dus în Siberia. 

A murit la Magnitogorsk în decembrie 1944.13

Lui Járosi Andor i s-a conferit, post-mortem, titlul
între popoare .

Tóth Jó
Universitatea Bolyai din Cluj i evreie ti.

-am mutat cu serviciul 
la Cluj î i amintea Tóth József i circulau de acum zvonuri 
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înfrico ii. În pivni a vilei familiei 
Weissberger

-a putut ascunde familia Weissberger. 

-
Am reu -
întrebam. 
considera i îmi 

-
amenin Jandarmii au ters-o, 

ia
rechizi . i totu i cineva m-a denun at 

cându-se la geam. M-a salvat 

deporta i Bineîn eles, 
intram zilnic la familia Weissberger, aprovizionând-o cu cele 
necesare.14 Profesorul Tóth a mai salvat i alte familii i

i. În : N-am fost curajos. Am 
-mi ajut semenii afla i în 

suferin -
realizat ce consecin e puteau avea faptele mele, m-am îngrozit. 

elege 
numai cei care au mai trecut prin a a ceva.15

În 1994, profesorul Tóth József i so ia sa, Margareta Tóth, au 
fost distin i între popoare .

Alte exemple clujene.
A existat un spirit de solidaritate cu evreii printre unii 

universitari, publici ti, scriitori .a. cum au fost: filologul Szabó T. 
Attila, publicistul Balogh Edgar, sau Jordáki Lajos, avocatul Demeter
Já
Jenö în casa pantofarului Peter Lajos. Este relevant pentru modestia 
profesorului Demeter scrie Löwy Daniel 

iv lui Peter Lajos.16

Lui Peter Lajos i s-
anul 1989.

poetului Bartalis János. Cazul ei era cu atât mai periculos, cu cât nu 
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ia 
17

Iuliu Hossu, episcop greco-catolic la Cluj,
de la deportare ascunzând-o într- din preajma catedralei 
greco-catolice din Cluj.18

*

O din Cluj.
Avea 18 ani atunci când i-a oferit actele de identitate prietenei 

ei, Hana Hamburg
i tensiuni:

A venit dispozi ia care ne-a stârnit cele mai cumplite 
-

i spre o destina
fost emise ordine 

de la 
deportare. Sanc ie. 
Nu tiam de existen it 

-o zi, prietena mea 
- Nu se poate 

face nimic, nu po ? am întrebat-o. avea acte 
false, mi- -mi pese de consecin e, m-am dus la 
dulap, am scos certificatul de na tere i de botez i i le-am dat 
Hanei. La 18 ani, conform legisla iei ungare, eu nu aveam buletin 
de identitate, legitimându- tere i cu 
certificatul de botez. I-am dat Hanei actele mele i am îndemnat-
o: Du-te, fugi! Mama ei era în zona de vest a Ungariei. Nu m-am 

f ional. 
s- -i dau o 

care cine tepta. Gestul meu 
corespundea spiritului în care m-au crescut i m-au educat 

ii Hana a reu

dar ea totu i, cu 
actele mele, a reu 19
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a comentat matematicianul 
american 

a ac iunea ei de solidaritate.20

În 2005, Magda Stroe
popoare .

*

Alte ac iuni de 
Fermierul Nicolae Pop ul Românesc, jude ul 

Some , (Transilvania de Nord) a ascuns-o pe Hana Marmor
cu copii ei, într-

, atunci 
21

Medicul ef din Bistri a- i Enea Cosma, a ascuns-
o în pod pe Rana Leibovici-Cohen, timp de trei luni. Pentru faptele 

i Enea Cosma, în 1996, au primit titlul de 
i între popoare .22

În jur de 20 de i
Bude ti. Au fost ajuta i de ti au fost 
ascun i i în casele oamenilor. Ce-i drept, nu au supravie uit to i. La 
Bude i i deporta i.23

În imleul Silvaniei i
i.
O situa -a petrecut în satul Moisei

a i de ni te 
i.24

Din ghetoul de la Cehei, jude -au salvat ase evrei, 
ascun i de localnicul Florian Lobon , într-
în locuin

25

La Satu Mare, Varga Lajos, Korocnai Sandor, Földes Ilona, au 
ascuns 

într-un deta
, din comuna Bor a, jude ul 

Maramure , l-a inut ascuns în casa lui pe evreul Vertherger Tobias, 
26
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Au fost i alte fapte de solidaritate, precum aceea a muncitorului 
Dej era 

- , s-a strecurat 
, a 

via a.27

*

Solu ia lui Imre Reviczky, ofi er activ.
-

colonelul Imre Reviczky, comandantul deta
obligatorie din centrul Baia Mare. Când 
internarea evreilor în ghetouri. I. Reviczky a emis ordine de 

ii între 16 i 65 de ani, 
salvându-i astfel de la deportarea unde îi a
s-a supus cererii comandamentului german de a preda deta amentele 
evreie
evreilor, Reviczky a fost arestat de regimul fascist maghiar i acuzat 

i de participare la mi carea de rezisten
cond ietice. 
În 1965 i s-a conferit .28

*

Ajutor activ pentru trecerea grani
ei nu erau adoptate doar de 

ile maghiare, ci i de cele române ti. Cei prin i, fie de unguri, 
fie de români, erau întor ile de unde 

raportul Inspectoratului General al Jandarmeriei din 11 mai 1944 
a

spre România, mare ie:
împu ca i i ei 29

Mare alul a cerut lui von Killinger, ambasadorul Reich-ului în

i razii periodice în 
interiorul 30 Legea, care stipula pedeapsa cu moartea pentru evreii 
din alte 
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31 Ce-
interna ionale, a eviden i sub 
presiunea unor cercuri interna ionale

articolul de 
lege mai sus men ionat n- i, trecerea 
grani ei comporta mari riscuri, atât pentru evrei cât i pentru înso itorii 

supravie uitorilor, un rol important în organizarea acestor treceri 
clandestine l-au jucat românii membri ai partidelor democratice, afla i
la Cluj, personalul consular al României de la Cluj i Oradea.

Cu ajutorul lui Mihai Marina, consulul României la Oradea,
mul i evrei au trecut peste grani Vama
Cucului, unde refugia ilor le-au venit în ajutor 
Refugia ii au beneficiat chiar de automobilul viceconsulului 
Anghel Lupescu 32

foarte mul i români i chiar evrei în 
. Între care s-au aflat: dr. Aurel Socol,

avocat; Vasile Moldoveanu, student, comerciantul Mendi 
Lehrmann; prof. dr. Emil Ha eganu; dr. Moshe Carmilly
Weinberger; dr. Iuliu Hossu ;
publicistul Marton Ernö; Florea Mure an, protopopul ortodox al 
Clujului; avocatul A.L. Zissu; Gh.V. Giurgiu, redactor ef al 
ziarului Tribuna Ardealului; preotul Titus Moga din Apahida;
Arie Hirsch din Turda; locotenent-colonelul Mihai Gurgu de la 
consulatul României la Cluj; locotenent-colonelul Victor Cup a;
colonelul medic dr. Ghi ; avocatul Iuliu Mic a din Dej;

din Sibiu; scriitoarea Leti ia Papu;
fotograful Opri din Turda; prof. Tudor Bugnariu din Cluj .a.33

Ministrul plenipoten iar al României la Budapesta, Eugen 
Filotti, a emis sute de pa eni români, afla i pe 
teritoriul Ungariei, înlesnindu-le astfel trecerea în România.

Cel mai des uzitat punct de trecere era zona Feleac-Turda; în 
ora func iona ilegal, în realitate tolerat, un colectiv evreiesc care îi 
prelua pe evreii refugia i i asigura plecarea lor în interiorul României, 
de cele mai multe ori cu acte false.

Printre cei care au luat ini iativa de a organiza pentru evrei 
, s-a aflat în 

primul rând, avocatul Aurel Socol, stabilit la Cluj. Militant pentru
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drepturile na ionale ale românilor, membru al Partidului Na ional
Român i apoi al Partidului Na ional -a
afirmat ca un sin

, el a fost cutremurat 
de gândul de ce-i a tepta pe evrei i i-
încerce a- ii sale e intitulat chiar

.
La 19 martie 1944 eram la Budapesta, ,

i
i blindate germane remorcând tunuri. În chip de 

sprijin 
S-au produs fire
Personagii neobi nuite duceau tratative la Budapesta, colonelul 
Eichmann i al
i din itul lui aprilie 

cartier în ghetouri. La Cluj oproanele i terenul deschis al 
t, era 

ghetoul ad-
în fa a caselor 
femei, copii i i bolnavi, purta i pe bra e

i spre un teribil destin, 
sub privirea rece, dispre ii locuitorilor Clujului 
de atunci, care erau într-atât de îndobitoci i i de 

rturisire de martor ocular a lui Aurel Socol despre 
tragedia evreilor este în sine un document de solidaritate i în acela i

ite de fasci ti. Cu astfel de 

î i aminte te în cartea sa 
cu care m- tur, la Alexandru 

eanu (vechi adept P.N. .) i, spunându-i ce am de gând, i-am 
urgent la birou pe cineva care cunoa te bine 

-a prezentat un 
turene, mi-a spus 

- tilor nr. 108 
pentru suma de circa 1000 pengö
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bicicleta îmi vizitam prietenii evrei i îi îndrumam la singura 
salvare: trecerea frontierei! Între timp, în una din acele zile de 

i disperare, au venit la biroul meu fostul avocat de mare 
prestigiu Fischer Iosif (ulterior ministru al economiei na ionale a 
Israelului sub guvernarea lui Ben Gurion) i Marton Ernest, ef-
redactorul ziarului 
Orient ). Cu gravitate mi- tiu ce fac eu 

ti etc. Le-
un biet omule în lumea asta mare 
singur. Mi-au mul umit i mi-au vorbit repetat de recuno tin
I- - tin

34

i totu i Socol avea un interes, ce-

Ungaria i via a, în România. -l uita i,
spunea Socol, -l spune i la Conferin i avea un
cuvânt greu de spus.35 i într-
evreii nu i-au uitat obliga ,
pre edintele organiza iei fo tilor deporta
de mare importan ti în problema 
Transilvaniei la Conferin a acestui 
material, A. Socol aminte te Vocea Americii a fost citit 
integral, a fost publicat în cele mai mari ziare din S.U.A., stârnind 
un puternic ecou atât în sufletul americanului mediu cât i în 

i evreie ti din S.U.A.36

în organizarea trecerilor 
i e ecuri 

dureroase. Un grup îndrumat de el a fost descoperit i arestat, iar el, 
- i

ile sale benefice.
A

exemple relatate de Tibori
via i moarte : dr. Marton Ernö a trecut grani a ilegal în portbagajul 
automobilului cu 
costat 300.000 de lei. El a ajuns în Bucure ti cu acte false. Au trecut 
cu succes grani a rabinul ef neolog din Cluj, Mozes Weinberger,

ia. Cu multe peripe ii a ajuns în România rabinul ef 
Iosif Paneth din Ileanda ia
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evada i din ghetoul din Dej. A reu a i rabinul din 
Vi ni a i Curtea sa. Ce-i drept, majoritatea 
trecerilor de grani ti
versa i în schimbul unor sume importante de bani. Ceea ce nu 

i omene ti.

*

toate cazurile de solidaritate i de salvare a evreilor. A existat o 
dorin a, au dominat cei care au 
stat deoparte. Dorin a de salvare a fost o excep ie; iar protestele 
publice au fost cu totul rare. Predica 
Cluj de episcopul romano-catolic Márton Áron la 18 mai 1944 i
protestul înaintat de el Guvernului Regal i Prefecturii jude ului Cluj 
la 22 mai 1944 sunt cazuri de excep ie. În predica sa Márton Áron a 
apelat la enoria i,

i de ajutorare a celor afla i în nevoie nu este o ru ine.37

Predica episcopului a stârnit ecou i în România. La 30 mai 
1944, Serviciile Secrete ale Siguran ei Generale au transmis 

LUATE DE GUVERN RELATIV LA INTERNAREA 
EVREILOR

Episcopul romano-catolic de Alba-Iulia, Márton Áron, care 
,

iile canonice obi nuite.
În ziua de 18 mai a.c., 

,
hirotonisind i trei preo i.

La sfâr itul ceremoniei religioase, el a 
ile comise contra 

ile ungure ti. Episcopul a eviden iat în special 
tratamentul lipsit de sentimentul cre
femeilor i în ghetouri.

Din informa iile ce de
i protopopul catolic din 
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Cluj, în predicile inute, au protestat de asemeni împotriva 
prigoanei evreilor, precum 
acestora în ghetouri.

38

În protestul din 22 mai adresat Ministerului Regal Ungar, 
Prefecturii jude ului Cluj i Chesturii poli iei din Cluj, Márton Áron 

cei aduna i zilele 
trecute, evrei i cre tini, vor fi du i de aici.

i adânc consternat când aude ce 
se spune despre comportarea fa i
viitorul lor.

edin a mea, în România, dar 
socotesc de datoria mea de om 

ile ca, cu dragoste 

nu ia parte la ac la moarte mii de oameni. În 
aceste zile sfâ

iei noastre i, legat de ea, soarta tuturora 

capetelor noastre mânia lui Dumn
sau prin colaborarea cu ele. Catehismul le pune în rândul 

39

Episcopul Márton
Vashem-ul i- nu 

40

i-au atins inta în acele 
momente tragice.

Peste 130.000 de evrei au fost deporta i din Transilvania de 

Totu -au 
i care, din proprie ini i cu riscul vie ii, au

venit în ajutorul semenilor lor.



210

Note

1. Lebovits, 2007, p. 74.
2. Braham, 2003, p. 100.
3. O. Lustig, 2007, p.176.
4. Op. cit., p. 299.
5. Lebovits, 2007, p. 75.
6. Mozes Rosen, 1980, pp. 266-267.
7. Tibory, 2005, pp. 164-165. 
8. Mózes, 1997, p. 228.
9. ***, Remember 1985, p. 46.
10. Revista Cultului Mozaic, 10 octombrie 1977, p. 6.
11. Mózes, 1995, pp. 221-222.
12. Mózes , 1997, p. 229
13. Löwy, 1998, pp. 127-134.
14. Loc. cit.
15. Loc. cit.
16. Loc. cit.
17. Loc. cit.
18. Ci , 1995, p. 118. 
19. Magda Stroe
20. Bala , 2001, p. 393.
21. , 16 ianuarie 15 februarie 1997, pp. 3, 19.
22. Loc. cit.
23. Remember, p. 48.
24. Loc. cit.

, 1995, p. 119.
26. Loc. cit.
27. Remember, p. 47.
28. Lebovits, p. 328.
29. ***, Documente,2005, p. 556. 
30. Loc. cit.
31. M.O., P. I, nr. 123/29 mai 1944, p. 4238.
32. Tibori, p. 165.

, 1995, p. 120.
34. Socol Aurel,1991, pp. 64-65.
35. Op. cit., p. 65.
36. Op. cit., p. 66.
37. Lebovits, p. 293.
38. Documente, p. 559.
39. Puntea , nr. 7/1991.
40. Lebovits, p. 293.



211

X. Cronologia principalelor legi i decizii ministeriale. 
Dispozi ii administrative ale organelor centrale i locale 

de stat. Alte ac iuni i evenimente antievreie ti
(1938 1944)

1938

ianuarie 22 rnul Goga-Cuza (1937, 
decembrie 1938 februarie) a decretului-lege privind revizuirea 

ia 
i-au 

1940

iunie 26
Basarabia i Bucovina de Nord au intrat în componen a U.R.S.S. 
cu o popula de peste 270.000 persoane.

iulie 1 Pogrom antievreiesc la Dorohoi organizat i executat de 
i militare române în retragere din teritoriile intrate în 

compone a Uniunii Sovietice.
august 9 Publicarea decretului-

locuitorilor evrei din România.
august 30 Este semnat Dictatul de la Viena, prin care Transilvania 

de N
de peste 160.000 de persoane.

septembrie 5 Publicarea decretului regal privind instalarea 
generalului Ion Antonescu în func ia de pre edinte al Consiliului 
de Mini tri.

septembrie 6 Publicarea decretului regal privind investirea 
generalului Ion Antonescu cu depline puteri pentru conducerea 
statului român.

septembrie 14 Decret regal: Statul român devine Stat na ional

legionar i eful regimului legionar. Horia Sima este 
gionare.
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1941

ianuarie 21-23 Are loc Pogromul din Bucure ti în zilele rebeliunii 
legionare. Au fost asasina i peste 120 de evrei; s-au incendiat, 

i jefuit 25 de temple i sinagogi; au fost devastate, 
incendiate i jefuite 616 magazine, 547 de locuin e, interesând 

.
februarie 14 Decret regal prin care s-a abrogat decretul din 14 

septembrie 1940 privind proclamarea Statului Na ional Legionar 
Român.

iunie 21 Ministerul Afacerilor Interne emite ordinul privind 
evacuarea evreilor din sate i târguri. S-a comunicat Marelui 
Stat Major, Inspectoratului General al Jandarmeriei, Direc iei 
Generale a Poli iei, tuturor prefecturilor.

iunie 22

ional de teroare 

iunie 29-iulie 6 urarea Pogromului la Ia i prin împu carea 
rii poli iei i asfixierea în 

ii e te cifra 
de 13.000.

iulie 5 i,

iulie 17 Trupele germane . Au fost uci i
circa 10.000 de evrei.

iulie 24 înfiin area ghetoului din Chi .
iulie 25 Peste 25.000 de evrei din Basarabia au fost arunca i peste 

Nistru, în Ucraina.
august 5 începe re

basarabeni arunca ile antonesciene dincolo de 
Nistru. Mii de evrei au fost uci i.

august 5 Se emite ordinul guvernamental privind obligativitatea de 

august 6 Evreilor din Ia i li se interzice locuirea i circula ia în 
anumite cartiere, 

august 19 te intrarea sub administra
teritoriului dintre Nistru i Bug (Transnistria), cu excep ia 
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regiunii Odessa. Prof. Gh. Alexianu este numit guvernatorul 
Transnistriei. 

august 30 Semnarea acordului de la Tighina ii
României elegerea din 19 
august privind instalarea administra iei civile române ti în 
Transnistria.

august Înfiin cureni, Edine i
din Basarabia pentru evreii returna i de nem i de pe teritoriul 
Transnis

septembrie 3 Ordinul circular emis de cabinetul Ministrului de 
Interne prin care se face cunoscut prefec ilor de jude
sunt obliga i a purta ca semn distinctiv o stea cu ase col uri, 

terg din 
controalele armatei ofi

septembrie 10 S-a anulat ordinul privind obligativitat
semnului distinctiv i

-l poarte.
septembrie 16 Reî te la drum 

.
octombrie 9

pre edintele Federa i Evreie ti, dr.
W. Filderman,
Basarabia i Bucovina în Transnistria.

octombrie 9 Î ile 
din Bucovina de Sud.

octombrie 10 area i i de

de Nord
octombrie 11 Al doilea apel adresat lui Ion Antonescu de Dr. W. 

Filderman
moartea f

octombrie 13 Î i.
octombrie 16 Intrarea trupelor române în ora ul Odessa.
octombrie 22

Odessa (fostul sediu al NKVD).
octombrie 23-26 Represalii sângeroase împotriva evreilor din 

Odessa au fost 
asasina i în primul rând evreii refugia

-40.000.
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noiembrie 7 Primul convoi de deporta i din ora ul i jude ul
Dorohoi este îmbarcat în vagoane pentru animale i trimis spre 
Transnistria.

decembrie 16 i
evreie ti din România i se înlocuie te cu Centrala Evreilor din 
Româ ii
evreie ti.

decembrie 17 Ultimele convoaie de evrei sosite din Bucovina i
jude ul Dorohoi trec Nistrul prin Atachi

decembrie 21 Sub conducerea prefectului jude ului Golta, It.col. 
Isopescu Modest, începe masacrarea evreilor din ghetoul 
Bogdanovca (Transnistria). Au fost ucise zeci de mii de 
persoane, evrei basarabeni i localnici.

1942

ianuarie 30 Apare regulamentul de func ionare al Centralei Evreilor 
din România.

februarie 27
Au pierit peste 700 de evrei.

februarie A i
Acmecetca- Transnistria.

iunie 7
i.

iunie 14 Sunt deporta i 450 de evrei din Dorohoi.
iulie 11

de evrei din Vechiul Regat i sudul Transilvaniei în Transnistria. 

desemna un împuternicit pentru lichidarea bunurilor.
iulie 24 Pre edin ia Consiliului de Mini

Afacerilor Interne
tuturor evreilor suspecta tori sau simpatizan i comuni ti
i antifasci ti.

iulie 31 Ordinul Ministerului Afacerilor Interne pentru evacuarea i
a tuturor evreilor suspecta i de 

comunism.
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august 8
Ambasadei germane din Bucure ti
Judenrein ia 

septembrie 4 Î
-19 noiembrie 1942) 

(19 noiembrie 1942 2 februarie 1943).
septembrie 6 ia de 

pâine a evreilor. Se men
septembrie 8 Deportarea unui lot de peste 1.500 de evrei din 

Vechiul Regat i sudul Transilvaniei în Transnistria. 
septembrie 13 Cordell Hull, ministrul Afacerilor Externe al Statelor 

Unite, transmite prin radio, cu prilejul anului nou evreiesc, un 
m
un puternic i, cât i în presa din România. 

septembrie 16 Din ordinul Marelui Stat Major, sunt ridica i i
închi i într-o ti
cu familiile lor, pentru deportarea în Transnistria.

septembrie 22 Deportarea în Transnistria a evreilor aresta i la 16 
ara. 

septembrie 22 Memoriul adresat de dr. Filderman guvernului, în 
c elor Germaniei naziste de a 

octombrie 16 trii

de exterminare.
noiembrie 22 Are loc o edin

pr lor 
75.000 de supravie uitori în Transnistria în schimbul unei taxe 
de câteva zeci de miliarde de lei. Dr. Filderman cere înainte de 
orice discutarea repatrierii deporta ilor.

1942 Î or-
ganizate deta amentele de servicii pentru front. Sunt încadra i

it vârsta de 21 de ani. Aproximativ 
15.000 de persoane. Cel pu
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1943

ianuarie 1 Deplasarea primei delega ii a Comitetului de Asisten
pe lâ
asisten ei.

ianuarie 2 Dr. Filderman
cere repatrierea din Transnistria a orfanilor, a celor trimi i din 
Vechiul Regat, din cauza a a-ziselor abateri de la disciplina 
muncii obligatorii, a evreilor din Dorohoi, a evreilor care au 
cerut repatrierea în URSS pentru întregirea familiei.

mai 11 Mare i unei 
contribu ii excep ionale de 4 

iona i.
mai 12 Dr. Filderman

pre edintele Centralei Evreilor din România, în care 

Memoriul lui Filder
mai 26

Filderman.
august Reîntoarcerea dr. Filderman -

vernului numeroase note documentate cu privire la situa ia 
Transnistria. Cere repatrierea lor 

septembrie 7
repatriere din Transnistria a diferitelor categorii de evrei.

octombrie 2 ilor 
a a-zi .

decembrie 8 ilor 
originari din Dorohoi.

decembrie 20 Sosesc în Dorohoi în jur de 1.500 repatria i din 
Transnistria.

1944

februarie 15 S-a ordonat repatrierea din Transnistria a orfanilor de 

martie 6 Sosesc la Ia i 1.846 orfani repatria i din Transnistria.
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martie 19
guvernului progerman Sztojai iei
finale ub ocupa

martie 20

trecut Bugul, nu poate fi executat decât în propor
martie 21 La Budapesta, Eichmann luând primul contact cu Con-

compor
evreu nu i se va întâmpla nimic

martie 29 Consiliul de Mini tri maghiar aprob -
vernamentale antievreie

turor evreilor (inclusiv a celor din Transilvania de 
ene ti, separarea i izolarea lor de restul 

popula iei.
martie 30 Palestina din portul Constan a,

cu 243 emigran i.
aprilie 4 - a spre Palestina, 

cu 120 orfani reveni i din Transnistria i 30 de supraveghetori.
aprilie 5 Ungaria (inclusiv în Transilvania de 

mai 3 Se declan iunea de strângere în ghetouri a evreilor din 
Transilvania de Nord.

mai 10 Se încheie opera ia de ghetoizare în Transilvania de Nord.
mai 15 Începe deportarea evreilor din Transilvania de Nord în 

iunea se încheie la 7 iunie.
iulie 6 a , cu 

700 emigran i.
august , plecat din portul Constan a, cu emigran i

spre Palestina, este scufundat.
august 23

armele împotriva Germaniei naziste.
septembrie 16-17 organizat i executat de 

trupele maghiare care au ocupat vremelnic localitatea. Au fost 
uci i peste 100 de evrei.

decembrie 19 Promulgarea decretului-
legislative antievreie ti în România, adoptate în perioada 
regimului antonescian.
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XI. 

Combaterea Antisemitismului:
17-18 septembrie 2008

de a prezenta unele puncte de 

-a
-

-o

tisemitismul prinde atât 

partea îngerilor.

este diferit: gândire, comportament, origine etc.
ii de diferite etnii ar trebui 

-a
dovedit a fi, pe parcursul istoriei, vârful de lance al violen elor i

respect reciproc între popoare 
xenofobiei, rasismului i antisemitismului. Este o deosebire esen
fa
curente antidemocratice, cu puternice accente xenofobe, rasiste i
antisemite.



219

Popula i chiar i alte mi i na ionale) nu poate 
elimina din memorie persecu
de-
de mari suferin e i de moarte, luate împotriva ei numai din motive 
rasiale, care au culminat cu Holocaustul românesc.

- -o

trei pre edin i ai 
deschis, în pr
eliminare a evreilor din via
nici o opreli ilor 
na ionale, inclusiv a celei evreie ti în toate domeniile vie ii politice, 
economice, sociale, culturale. Comunitatea evreilor, ca i celelalte 

i recunoscute oficial de statul român, are un reprezentant în 
Parlamentul României.

Legea 107/2006, privind interzicerea organiza iilor i
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob 

irea unor infrac iuni contra 

Europa care au creat un cadru legislativ adecvat pentru ceea ce 
înseam i antisemitismului.

realizarea de programe pentru instruirea i formarea personalului din 
poli ie i justi ie în vederea ob blemele 

ilor române la diferite niveluri, dar ii civile, 
i studierii sale în coli.

(2004), în fiecare an în 
Ziua Holocaustului din România. în anul 2006, la 9 octombrie, în 
prezen a pre , la Bucure ti

Cu toate acestea, am asistat 
dor.

Însemne ale trecutului rasist 
i, apar pe ecrane, la chio curi, ceea ce treze te amintiri 

dureroase i popula iei evreie
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a Holocaustului, chemând la declan area unor acte 
violente sau amenin i

-
i cu teme antievreie ti, mai toate 

conspira
elep

rnele, 
media, afacerile interna

i un 
i

i linie i în prezent. 
Periodicele
xenofobe i antidemocratice.

i î i
te ideile de tip totalitar pe Internet iar sub acoperirea luptei 

ii i manifesta
ionale 

despre Holocaust au fost semnalate în unele coli. O astfel de situa ie, 
ul 2007 la coala nr. 1 din Topoloveni-Arge , a fost 

i Tineretului, 
cursul op

împotriva xenofobiei, rasismului i antisemitismului
tim cu to

opiniei. Mai ele ucid. Ucid i cuvintele 
grele, minciuna 
reaminti un caz întâmplat în Germania, înainte de venirea la putere a 
lui Hitler. Doi dintre nazi ti au fost re inu i timp de trei ore la o sec ie 
de poli guri ile lui Thomas Mann, 
Einstein i a altor autori. Frick, eful frac iunii parlamentare naziste 
(viitorul ministru de interne al lui Hitler) a inut în Reichstag un 
discurs energic de protest. Cancelarul catolic Brüning l-a apostrofat, 
spunându- i? Voi, care tortura i, 
incendia i, ucide i, voi care în Mein Kampf propune

partizani de-ai vo tri au fost re inu i câteva 
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-
i, 

iar mâine o voi refuza în numele principiilor pe care eu le 

ea unei astfel de 

ii.

româno-israelieni, care au investit ii, î i
i totu

Desigur, fa are pentru 
popula ilor Evreie ti din România i
deputatul acestei popula ii în Parlamentul României reac
sesizând mass media ile publice, pe to i cei chema

În acela i timp, ac iunile noastre de combatere a antisemi-
tismului sunt îndreptate spre cunoa
modalitate de a se ajunge la respectul reciproc.

Federa ia ilor Evreie ti din România, prin invitarea a 
i reprezentative apar inând diferitelor 

organiza ii ale popula iei majoritare 
culturale sau comemorative evreie - i arate roadele.

irea în 

artistice ale 
lumii evreie ti a constituit i prilejul transmiterii unui mesaj de 

Pe acela i plan pot fi men ionate i contribu iile noastre la 
-

Sighi oara, sau la întâlnirile ecumenice de la Constan a. în acest 
iilor strânse cu celelalte 

culte religioase i Biserica 
terii 

i a în elegerii.
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i neevrei) i-a intensificat activitatea 
i, în colaborare cu Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din 

România, cu Institutul National pentru Studierea Holocaustului din 
România 

ile din Bucure ti i Cluj-Napoca, Casa Corpului Didactic 
i Asocia ia Evreilor din România Victime ale 

Holocaustului AERVH, cu sprijinul Ministerului Educa iei,

organizate pentru formarea profesorilor implica i în predarea cursului 
op ional despre Holocaust.

Supravie uitori ai Holocaustului vorbesc în fa a elevilor i
studen ilor despre ce s-
fost condamna -
negarea Holocaustului i raporturile directe dintre nega ionism i
antisemitism. Am participat la conferin ele interna ionale cu 

, Ierusalim, Tbilisi, 
Berlin etc.) i vom participa i în viitor.

Acestea sunt numai câteva aspecte din activitatea pe care o 
i totu i in, fa

ii, pe care o 

caracter cu totul deosebit. De ea 

Este deci firesc ca, cei mai indica

ilor Evreie ti din 
iunilor men ionate 

anterior, î i propune:

to i factorii din procesul de educa ie i formare a tinerilor i a opiniei 
publ -

min
1. în drept pentru 

toate ac iunile i sloganurile antisemit?- oriunde 
tin a opiniei publice 

modul de rezolvare a acestora.
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2.
superior, de stat i private, pentru introducerea în programele de 

ie
conferin e, cursuri, seminarii dezbateri privind combaterea 

i antisemitismului.
3. ini ierea de contacte cu Ministerul Public, cu Ministerul 

Administra iei i Internelor, cu Ministerul Justi iei i Consiliul 

ii urii.

ia. Dar nu 
putem fi indiferen

i acte de 

tribut atât de greu.
Avem încredere în democra

olitici i intelectualilor 
Suntem solidari cu popula i lupta sa împotriva 

Ne pronun i împotriva 
ei i terorismului.

Suntem solidari cu victimele regimului totalitar comunist i cu 
to i acei care, ca i noi, au fost victime nevinovate.

iunile 
împotriva rasismului, xenofobiei i intoleran ei de orice fel, idei 
fundamentale ale O.S.C.E.

Cu edinte al 
Federa ilor Evreie ti din România i de deputat în 
Parlamentul -un limbaj familiar în tara 

ia spre bine î
-

Dr. AUREL VAINER
Pre edintele Federa ilor Evreie ti din România

Deputat
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XVI. Summary

The initiators of this editorial endeavor tried to deepen even 
more the knowledge about the most terrible part of mankind's history: 
The Holocaust. A brutal abdication from the basic principles of 
civilization, from the fundamental values of humanity, the Holocaust 
was also a very hard test for society. It proved the frailty of the long 
human development.

In the darkness of the fall, there were some people who said: 
No! No to the plans of extermination, and they continued to love their 
neighbor. It is to them, those who remained human in a time of 

long-term anti-Semitic education, the Romanian society hosted 
various people, as social position, level of education or political 
views, who sometimes risked their lives, career or their good, daily 
situation in order to ease, save lives and to express, in one way or 
another, their solidarity with the suffering. These were figures of light, 
who, due to their courage, tried to do SOMETHING for those who 
were evicted from their homes, obliged to do hard labor, were 
humiliated, tortured and killed.

Cernowitz, Traian Popovici,
The Mother Queen, political leaders such as Iuliu Maniu or 

Nicolae Lupu, officials of the Church or simple priests, military men, 
etc.

A minority among torturers or among indifferent witnesses, the 
deeds of those whom we remember try to keep a frail, modest flame of 
hope. The hope that people can say NO to savagery!

The offspring of the victims and of the Holocaust survivors felt 
that this was a necessary endeavor. This was done to express their 
gratitude and not to forget the good, as one should never forget what 
happened then.
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Still, this endeavor is also necessary for those who want to build 
Romania's future, without compromise. They are the ones who need 
models such as the ones mentioned above.




